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2. Varedeklaration 

Man kan jo tænke overskriften her baglæns, altså at deklarere en vare. 

Kommer man hjem fra udlandet med kufferten fuld af luksusindkøb, skal man deklarere sine varer. 

Betale told og afgift af dem, hvis de er købt billigere i udlandet, end salgsprisen er i Danmark. Det kan 

blive en ganske dyr affære for den, der er uforberedt eller bliver snuppet i tolden. 

Sådan er det heldigvis ikke med min beretning for FIU. Der skal ikke betales afgift for at læse den og 

der skal ikke betales i tolden, hvis du bliver snuppet med den i bagagen. Tanker er stadig toldfri i vores 

lille land, også selv om de er skrevet ned. Bare tankerne er nedskrevet og printet i Danmark.  

Men skynd dig, kære læser – man ved aldrig hvor den næste punktafgift rammer. Måske 

embedsmændene i Skatteministeriet finder ud af, at præcis årsberetninger fra idrætsverdenen skal 

finansiere en højbro til England, via en ny og benhård beretningsafgift. Mærkeligere tanker er jo tænkt 

i de gemakker gennem årene.  

Så læs mens det er gratis – glæd dig og græm dig, alt efter temperament, men giv mig gerne ret i til 

sidst, at beretningen er skrevet med det hjerte og engagement, som gerne skal være den røde tråd i 

FIU’s involvering, når vi sammen med foreningerne udvikler og nytænker faciliteter og idrætstiltag i 

kommunen. 

Jeg har, nøjagtigt som sidste år, minimeret de store afsnit om vores idrætsanlæg og deres hverdag 

markant. De årlige beretninger for hvert enkelt anlæg, skrevet af halinspektørerne og de daglige ledere 

på stedet, skal have deres eget liv og publiceres derfor separat. Dette skal være til glæde for de 

enkelte anlægs brugere og brugergrupper og beretningerne skal fremover kunne implementeres som 

et lokalt profilerings- og kommunikationsredskab.  

Årsberetningerne for de enkelte anlæg kan downloades af anlæggets brugere fra FIU’s hjemmeside - 

fysiske eksemplarer kan bestilles her også og udleveres hos halinspektøren. Brugergrupperne får 

udleveret beretningen pr. automatik. På nøjagtigt samme måde kan denne samlede beretning for FIU 

enten downloades eller bestilles som fysisk eksemplar, via FIU’s hjemmeside. Herudover vil der på 

hvert enkelt idrætsanlæg findes fysiske eksemplarer, som I kan afhente, hvis det passer jer bedst og 

endelig vil hver enkelt forening få beretningen tilsendt elektronisk. 

God fornøjelse med læsningen, uanset på hvilken måde du får beretningen i hænderne. 

3. Indledning 

Velkommen til årets Formandsberetning, kan jeg så indlede med – og dermed også velkommen til 

FIU’s officielle ”2017 Virksomhedsberetning”. 

Vi er blevet endnu en forening rigere i FIU, nemlig Frederiksberg Sports Stacking Klub, hvor jeg er helt 

sikker på, at langt de fleste af medlemmerne er ganske unge. Det siges nemlig, at den evne, der 
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hedder hånd-øje koordination topper, når man er omkring 13-14 år, og den evne skal man i den grad 

besidde, når man med lynets hast skal stable plasticbægre oven på hinanden og tage dem ned igen i 

samme hastighed. 

FIU repræsenterer nu, ultimo året, 50 foreninger, med en solid stigning i medlemsantallet over de 

seneste år, så vi nu halvvejs mod de 19.000 idrætsudøvere. Og med over 30 forskellige idrætsgrene i 

foreningerne tilsammen, er der et rigt og varieret tilbud til kommunens borgere, når der skal dyrkes 

idræt.  

Set på landsplan går en del af de traditionelle idrætsgrene markant tilbage i medlemsantal. Ikke på 

Frederiksberg, skal jeg hilse at sige, så et eller andet rigtigt gør vi, FIU og foreningerne i samarbejde. 

Vi blev også én fattigere i 2017. Ikke en forening, men en Benny Jacobsen. En Benny, som siden 

Frederiksberg Hal 1 blev bygget i 60’erne, har været en del af FIU, enten i eller omkring vores udvalg. 

Benny er blevet hyldet en del gange gennem årene af FIU, ligesom i DBU, hvor han har lagt den 

væsentlige del af sit arbejdsliv. Tak for din store indsats gennem årene og din aldrig svigtende lyst til at 

møde op til både stort og småt, Jacobsen – alt det bedste til pensionisttilværelsen.  

Et hurtigt blik ned over blokken fortæller, at vi i løbet af året har brugt en del tid på at forhandle en ny, 

omfattende og endnu mere transparent driftsaftale på plads med Kultur- og Fritidsområdet, som er 

vores ”partner in crime” og mod- og medspiller på det idrætslige område. Klar besked om ansvar, 

forpligtelser og medfølgende betaling. 

Blokken fortæller også, at vi på opfordring fra (og i aftale med) kommunen, overtog drift og praktisk 

hverdag i Hermeshallen medio 2017. Hallen overtog Frederiksberg Kommune som en del af aftalen 

med Hermes Gymnastik og deres indflytning i den nye gymnastikhal på Flintholm. Halkomplekset er 

træt og meget dårligt vedligeholdt. Rørsystemer, kloak, vinduer og døre er noget gammelt lort (lyder 

grimt, men er en præcis beskrivelse), masser af utætheder i grundmur og tagkonstruktion, opstigende 

vand i kælderen, dårlig isolering for både energi og lyd og meget andet snask. FIU har kastet en del 

ressourcer i hallen, på primært det idrætslige område – kommunen på det bygningsmæssige område. 

Jeg træder vist ikke nogen over tæerne ved at konstatere, at Hermes Gymnastik vandt ufatteligt meget 

mere end kommunen, ved den aftale.  

Videre på blokken. Vi involverede os igen i Ungdommens Folkemøde (UFM) i Søndermarken i 

sensommeren. I partnerskab med DGI Storkøbenhavn havde vi fortsat det primære mål med 

deltagelsen at få de unges input til, hvordan tilbuddene skal se ud, hvis aldersgruppen skal kunne 

fastholdes som aktive i foreningsidrætten, både som udøvere og som trænere/ledere.  

Til sidst på blokken står der, at årets store indsatsområde har været vores medvirken til udarbejdelse 

af rammerne for projekt ”Bevæg dig for Livet”, til indholdet i den køreplan, der skal generere de 

aktiviteter, der kan bringe flere aktive til idrætten i almindelighed i kommunen. Afslutningsvis brugte vi 

også en del tid på bearbejdning og opfølgning på den endelige kontraktaftaletekst, herunder 

tilvejebringelsen af finansielle midler nok til at sikre de kommende 18 måneders forløb af projektet. * 

Undervejs i denne beretning kan det sagtens være, at der bliver uddelt et par mindre forsonlige 

holdninger eller konstateringer fra min side, uanset at roserne er i overtal. 
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Nu er det heldigvis således, at jeg ikke er formand for FIU og 18.000 idrætsudøvere, for at skabe mig 

venner. Jeg er formand af den simple årsag, at jeg brænder for at give foreningerne på Frederiksberg 

de absolut bedste og mest tilstrækkelige forhold at dyrke deres idræt under. Det gør jeg blandt andet 

ved konsekvent at kalde en spade for spade og dermed altid være ærlig. Jeg gør det ved at tage ansvar, 

markere idrættens ønsker og krav i ethvert relevant forum, ha’ tillid til mine kollegaer og 

samarbejdspartnere og altid søge samarbejde der hvor man vil idrætten det godt. 

Så når vi i FIU møder fx ansvarsforflygtigelse, indlysende sløje argumenter eller mangel på selvindsigt, 

kommenterer vi/jeg det som regel højt og tydeligt. Eller som her, kommunikerer holdningen ud med 

den skarpe pen. Naturligvis tolket og set gennem mine briller, men også altid diskuteret og vendt med 

mine omgivelser først.  

Skæld derfor mig ud, hvis nogen af jer føler jer uberettiget trådt over tæerne undervejs. Har jeg 

omvendt rost nogen, er det fordi, I har fortjent det, og fordi I gør jeres arbejde godt.  

Og lige præcis det vil jeg gerne kvittere for til jer foreninger, ledere og frivillige og FIU’s engagerede 

personale. Jeg har sagt det før, at uden alle jer, var FIU ikke den seriøse, troværdige, vidende og 

løsningsorienterede organisation den er, og som vi forhåbentlig alle ønsker, at den fortsat skal være. 

En stor tak herfra i den anledning.  

* Der følger mere om projektet en smule længere fremme i denne beretning. 

4. Udenrigsterminalen. 

KOMMUNEN 

Set fra en formandsstol i FIU har vi og kommunen en fælles opgave i forhold til idrætten og 

varetagelsen af dens vilkår i kommunen. Vi har en fælles interesse i, at idrætten og idrætstilbuddene 

er optimale. Aktivering af både unge og ældre er med til at sætte dagsordenen for sundhed, for 

demokrati-læring og for opnåelse af sociale kompetencer og netværk. 

Der er nogle helt naturlige elementer i den fælles opgave. 

Økonomi: Kommunen skal sikre, at der i de kommunale budgetter altid kan prioriteres og/eller 

allokeres ressourcer til renovering og udvidelse af bestående idrætsfaciliteter. Samtidig skal det på 

samme måde sikres, at bestående bygninger kan konverteres til idrætsbrug, og at der kan bygges helt 

nye faciliteter.  

Planlægning: FIU skal sikre, at alle ønsker om idrætsprojekter forlods er indgående ide- og 

behovsbeskrevet, økonomisk beregnet og illustrativt tegnet og målsat. FIU skal tillige sikre, at alle 

projekter prioriteres og fremmes bedst muligt, uanset projekternes størrelse. 

Forankring: FIU skal tillige sikre, at projektønskerne forankres tidligt hos både politikere og 

embedsmænd, uanset projekternes prioritering hos FIU. 

Fremsynethed: Ved rettidig omhu kan FIU og kommunen sammen sikre, at kendte ledige kvadratmeter  
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i kommunen, nuværende eller kommende, tidligt overvejes og debatteres som mulige nye 

idrætsarealer/faciliteter.  

Der er klare indikationer gennem de seneste ti år der fortæller, at samarbejdet mellem FIU og 

kommunen rent faktisk bygger på ovennævnte grundsten, i større eller mindre grad, uden at disse 

grundsten har været drøftet eller vedtaget. Men det er klart, at alle fire grundsten kan implementeres 

endnu bedre i både FIU’s og den kommunale tankegang – det skal vi sammen arbejde for. 

Positivt set krydser vi mange klinger med kommunen i løbet af et år. Jeg har herfra og på de følgende 

sider sammenskrevet stort og småt fra hverdagen, både samarbejdsprojekter og hverdagsoplevelser, 

set med FIU-øjne. 
 

I løbet af året er projekt ”Bevæg dig for Livet”, som tidligere skrevet, blevet søsat. Projektet er 

superambitiøst med benhårdt fokus på at få endnu flere idræt- og motionsaktive Frederiksberg-

borgere og hviler på en samarbejdsaftale, der i efteråret blev formelt indgået mellem kommunen, DGI 

og DIF. 
 

Projektets mål er følgende, over en femårig periode: 

o 9.500 flere idrætsaktive borgere – et projekt der kræver involvering og loyal opbakning 

fra hele byen, herunder alle forvaltninger på rådhuset 

o 5.000 flere medmedlemmer i idrætsforeningerne – dette mål kræver fortsatte 

forbedringer af byen idrætsfaciliteter, fuld fokus på udnyttelsen af faciliteterne samt 

ikke mindst massiv opbakning til byens idrætsforeninger, som skal udvikle deres 

organisation og produkter, for at kunne håndtere flere aktiviteter og nye medlemmer  
 

FIU har primær fokus på at inspirere og understøtte udviklingen i idrætsforeningerne samt medvirke 

direkte til udvikling og opstart af nye tilbud og aktiviteter: 

o Plan om inspirationsmøder med forskellige temaer – første møde om motionsaktiviteter 

for forældre med børn i alderen 6-12 år blev desværre aflyst – men vi vender tilbage 

med invitationer til flere møder, som skal bidrage til bred inspiration til udviklingen i 

idrætsforeningerne 
 

Facilitetsbehovet i forbindelse med et succesfuldt projekt kan ikke undervurderes – både generelt og i 

dagtimerne specifikt, hvor anslået 4.000 flere seniorer skal aktiveres med motion og idræt. Derfor er 

en fortsat fokusering og fortsættelse af den hidtidige positive udvikling omkring byggeri af nye 

halfaciliteter, en ufravigelig forudsætning for at kunne opfylde ambitionerne i Bevæg dig for Livet-

aftalen. En aftale der enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2017 og hvor alle forvaltninger 

har meddelt deres opbakning. Rart med den type enstemmighed, som baner vejen for en 

uproblematisk finansiel prioritering af nye idrætsfaciliteter i de kommende budgetår. 

Kommunen overtog medio året Hermeshallen. FIU blev bedt om at drifte bygningerne og lade 

komplekset indgå i FIU’s fordeling af idrætsfaciliteter. Halkomplekset er træt og meget dårligt 

vedligeholdt. Rørsystemer, kloak, vinduer og døre noget gammelt lort, masser af utætheder i 

grundmur og tagkonstruktion, opstigende vand i kælderen, dårlig isolering for både energi og lyd og 

meget andet snask. FIU har kastet en del ressourcer i hallen, på primært det idrætslige område – 

kommunen på det bygningsmæssige område.  
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FIU leverer rigtigt mange idrætsløsninger, og vi driver både egne og kommunale idrætsfaciliteter. Lad 

mig slå fast, at det gør vi for ganske få tilskudskroner, så jeg ved, at vi, ligesom kommunen, er en 

særdeles veldrevet organisation, krone for krone. Og det er ualmindeligt vigtigt, at de kommunale 

embedsmænd og de kommunale politikere hele tiden husker på dette både glædelige og uomtvistelige 

faktum.  

FIU-konstruktionen er baseret på armslængdeprincippet – og FIU har heldigvis en lang, lang historie, 

hvor vi har dokumenteret, at vi evner at træffe gennemtænkte, rigtige, og langtidsholdbare 

beslutninger, i enhver idrætslig, driftsmæssig eller organisatorisk sammenhæng.  

Vi har i 2017 indgået en revideret driftsoverenskomst. Én af hjørnestenene er FIU’s mulighed for at 

kunne kompensere for eventuel manglende stigning-/reduktion i det kommunale tilskud, via 

generering af andre indtægter. Vi kan på den måde sikre, at vi kan fortsætte vores betragtelige 

investeringer i idrætsanlæggene, hvad enten det er vores egne eller de kommunalt ejede – vi skeler jo 

fortsat ikke til ejerskab, men til brugernes ønsker og tilfredshed. Tak fordi den knast nu er høvlet ned. 

FIU vokser støt, har gjort det gennem mange år (således også i 2017), både i antal foreninger og antal 

medlemmer. Og fortsat udløser denne faktuelle succes ikke en tilbagevendende årlig jammerkoncert 

fra FIU med krav om flere penge fra kommunen. Vi håndterer foreløbig ekspansionen inden for de 

årlige tildelte driftsmidler. Vi er faktisk ret tilfredse med, at det er lykkedes os at forvalte de 

kommunalt tildelte midler på en så effektiv måde, uden at vi har slækket på kvaliteten på vedligehold 

m.v. på vores idrætsanlæg. 

På den baggrund evner vi heller ikke at høre på kommunale automatkrav om besparelser efter 

salamimetoden. Bare så vi har det på det rene. Det lyder nok en smule kækt og småarrogant, men det 

lever vi fint med i FIU. Skal der hentes besparelser på idrættens område, må kommunen skele til andre 

institutioner end vores.  

Lad mig derfor ikke undlade en markant pointe. ”Bevæg dig for Livet”, den demografiske 

fremskrivning, idrættens generelle positive udvikling og kommunens egen udmelding til dens borgere 

omkring satsning på motion, idræt og bevægelse, taget i betragtning, vil vi betragte det som meget lidt 

gennemtænkt, hvis nogen tænker i besparelser hos FIU og dermed alle vores foreninger og 18.000 

medlemmer. 

Lidt status i øvrigt for de lokaliteter, hvor nogle af FIU’s foreninger er tildelt tid, på baggrund af klare 

aftaler med kommunen, inden etablering af faciliteterne: 

KU.BE  

En foretrukket legeplads for småbørn og deres speltmødre, siger de brugere, som FIU taler med i 

andre anledninger og som kommer fast i huset. 

Et område svarende til et par skolegymnastiksale bliver mere end flittigt brugt af Hermes Gymnastik og 

Pan Idræt i de idrætstider, som FIU blev tildelt, allerede inden huset blev bygget. En naturlig 

disposition, når man tænker på FIU’s involvering i projektet fra dag 1. 

Jeg ved, at ledelsen i KU.BE gerne vil bestemme selv og egenhændigt forhandle tider og lokaliteter  
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direkte med FIU’s foreninger i huset. Lad mig derfor gentage: Det er FIU I skal forhandle med omkring 

foreningernes vilkår i KU.BE, ingen andre. Punktum. 

Magneten 

Huset brugets flittigt af tre af vores kampsportsforeninger, og de er fortsat generelt glade for 

faciliteterne, med de udfordringer der nu engang opstår, når der er mange forskellige typer brugere i 

et hus. 

Formanden for FIU’s idrætsudvalg Bodil Allesen-Holm er på FIU’s vegne indtrådt i Magnetens USU, 

som er en form for brugergruppe, et forum for dialog mellem husets administratorer (Social- og 

Sundhedsområdet, kaldet SSA) og brugerne. 

Det er ingen hemmelighed, at både FIU og Musikforeningen Start har udtrykt utilfredshed med den 

hidtidige form SSA’s stedlige administratorer har forvaltet samarbejde og kommunikation i huset på. 

Senest er der så sket det i Magneten, at lederen har sagt op, og Frederiksberg Boldklubs tidligere 

formand og ansat i SSA-området, Jesper Hegelund Bertelsen, bliver ny leder og tiltræder 1. marts. Vi 

glæder os til samarbejdet. 

Flintholm Svømme- og Idrætshal 

Hermes Gymnastik og Hovedstadens Svømmeklub kan rigtigt godt li’ deres nye faciliteter, indviet midt 

på året. Rigtigt godt. Hvordan den kommercielle del af driften går for ejerne, Gribskov Gruppen, vides 

ikke nøjagtigt. Borgerne klager over prisen for at svømme og bruge de tilhørende faciliteter som sauna 

etc. Vi får se henover 2018, hvad der sker. 

FB’s nye klubhus 

Der har gennem året fortsat været noget grus i maskineriet, som jeg skrev sidste år. Nu er 

tidshorisonten en forventet opstart på nedrivning af FB’s nuværende klubhus i sommeren 2019. 

Tilsvarende i sommeren 2019 opstartes byggeriet af det nye plejehjem, som FB skal være en integreret 

del af. Den efterfølgende byggeproces strækker sig over 2 x 1,5 år, etapeopdelt.  

Så hvis alt går vel, vil FB kunne rykke ind i deres nye ejerlejlighed/klubhus omkring årsskiftet 2020-

2021. Den største udfordring i projektet er klart økonomien. Udover at det nye plejehjem er er stort og 

uundgåeligt dyrt byggeri, så er etapeopdelingen, hvor 50% af det nuværende plejehjems 

(Ingeborggården) kapacitet skal opretholdes under 1. del af byggeriet, en stor og fordyrende 

udfordring. Ift. FB er det en udfordring, at gartnerarealet bag kunstgræsbane 5 på Jens Jessens Vej 

næppe kan bruges til etablering af midlertidige faciliteter til FB under plejehjemsbyggeriet, da arealet 

skal benyttes til etablering af tilførslen af regnvand fra nærområdet, til det nye skybrudsanlæg under 

de kommende 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. 

Med andre ord, genhusning af FB i byggeperioden er lige nu en udfordring – vi krydser fingre for, at 

der kan findes en pragmatisk løsning på det problem. 

Her følger så FIU’s prioriterede anlægsønsker fra og med 2014, for at illustrere form, fremdrift og de 

udfordringer vi naturligvis også støder på: 

 2014 Idrætshal (den endelige finansiering) oven på svømmehallen på Bernhard Bangs Alle. 

Etablerings år 2016/2017, anslået pris 30 mio. kroner.  
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2015 Projektet bevilget formelt, idet det allerede var indskrevet i foregående års budgetaftale. 

Hallen bliver opført oven på og sammen med Flintholm Svømmehal, så dermed er den ged 

barberet. Fin løsning og fint at I turde tro på vores ide om at bygge ovenpå, kære politikere. 

2016 Der bygges på livet løs, til både svømmere og halbrugende gymnaster. Man bli’r glad, når 

den her type projekter modtages positivt og lykkes. 

2017 Svømme- og gymnastikhal indvies og tages i brug 

 2014 Udbygning af Bülowsvejhallen med bl.a. nyt depot.  

Uddannelsesudvalget valgte en anden løsning i skolegården end FIU’s oprindelige samlede 

projekt, men kommunalbestyrelsen vedtog at finansiere (i 2015) både nyt halgulv og nyt depot 

på bagsiden af hallen, til afløsning af det stærkt forfaldne halmhus, kommunens 1996-hippie-

genbrugs-økoprojekt. 

2015 Fastholdelse af projektet med halvgulv samt med nedrivning af halmhus og opførelse af 

nyt projekt.  

Halgulvet er etableret i sommers. Alternativ farve, men alle er tilfredse med resultatet. Derimod 

er der nu gået langt over et år siden oprindelig bevilling og overførsel af depotsagen til FK 

Ejendom. ”Sagrada Familia” i Barcelona er vand i forhold til dette gigantprojekt, kunne man 

fristes til at tænke. 

2016 Så lykkedes det endelig at få revet Halmhuset ned og bygget et nyt depot. Tæt på 2-års 

dagen for vedtagelse og bevilling af projektet. Og lad være med at spørge, om alt var som det 

skulle være ved afleveringsforretningen. Jeg bliver en smule depriteret (sammentrækning af 

deprimeret og irriteret, fordi jeg havde lyst til at finde et nyt ord), når jeg tænker sagsforløbet 

og den manglende fremdrift gennem perioden igennem. 

 2014 Fastholdelse af projekt ”udskiftning af kunstgræstæpperne på bane 1-3 på Jens Jessens 

Vej”. Etablerings år 2016, anslået pris 5 mio. kroner.  

2015 Projektet fastholdt i anlægsønskerne og bevilget til iværksættelse i sommeren 2016. Pris 

forventet ca. 6 mio. kroner. 

2016 Eksekvering af projektet – 3 flotte nye kunstgræstæpper lagt i løbet af sommeren, til 

udelt begejstring for allehånde boldspillere. 

 2014 Fastholdelse af prioriteringen for etablering af en skoleidrætshal (samme størrelse som 

Bülowsvejhallen) på allerede bebygget grund, som skal købes af kommunen til projektet. Den 

østlige del af byen har i høj grad brug for dette projekt, både til skolebrug og til idrætsbrug 

efter klokken 16.00. Pris anslået mellem 40 og 60 mio. kroner, projektstart 2017/2018. 

2015 Fortsat fastholdelse af projektet. Kommunen har indgået formel aftale med Byggefonden 

Hermes (HSK og Hermes Gymnastik) om overtagelse af arealet, når foreningerne flytter ud i 

2017. Kommunen og FIU arbejder videre med præmisserne for et kommende projekt. 
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2016 Vi har gennem hele året set på mulige arealer og kommende byggerier i kommunen, hvor 

idrætsfaciliteter kan indtænkes. I foråret 2017 kommer anbefalingerne fra FIU og kommunen.  

2017 I juni måned 2017 overtager kommunen Hermes Hallen og har overdraget opgaven med 

optimal udnyttelse af faciliteterne til FIU, efter hallen har gennemgået en nødvendig, mindre 

renovering. Basket, fægtning og gymnastik bliver de primære brugere. 

 2017 FIU arbejder videre med planerne om etablering af to nye idrætsanlæg, på baggrund af 

en beskrivelse fra arkitektfirmaet Holcher af tre mulige lokationer for nye halbyggerier og tre 

skitseprojekter på disse lokationer. FIU får i det kommunale budgetforlig indskrevet en tekst 

om etablering af en idrætshal ved Ungdomsskolen på Nordens Plads, samtidig med en tekst om 

etablering af en større idrætsfacilitet på Rolighedsvej om nogle år, når ejerforhold og andre 

interessentforhold er endeligt afdækket og varetaget. 

 2015 Damsøbadet, nye fliser i karret og en gennemgribende renovering af alle flader – skidtet 

blev bygget under verdenskrigen, den anden, altså, hvis nogen skulle tænke over hvor lang tid 

emaljen på den slags fliser holder. Igangsætning anbefalet til 2017, pris 7 mio. kroner + 

rådgiverhonorar. FIU har foranlediget, at Grontmij har udarbejdet en tilstandsrapport 

m/prisoverslag.  

Anlægsbevilget af kommunalbestyrelsen til igangsættelse i 2019. Vi arbejder videre med 

årstallet, ikke bevillingen… 
 

2016 Vi satser på, at igangsættelsen sker i 2018, og det er ikke så ringe endda. 
 

2017 Det konstateres, at betonen i og omkring karret i svømmehallen er i langt dårligere stand 

end først antaget. Merudgiften er voldsom og projektet rykkes formentlig fra 2018 til 2019, 

som i den oprindelige bevilling 
 

 2015 Etablering af 3 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, til afløsning af eksisterende 

naturgræsbaner. Politisk bevilget til etablering i 2017/2018, anslået 19 mio. kroner. 
 

2016 Vores udmærkede kommune har en ambition om, at 2 og 2 gerne skal give et nøk mere 

end 4. Det gør det så, når man kan sammenkoble etableringen af nye kunstgræsbaner med 

anlæg af et underjordisk bassin til håndtering af regnvand fra skybrud. Derfor indstilles det, at 

alle 6 græsbaner omlægges til kunstgræs i 2017, med etablering af et skybrudsikringsbassin 

under det konverterede baneareal. 
  

FIU og fodboldklubberne glæder sig over denne kombinerede løsning, men har naturligvis 

fokus på at sikre, at kombinationen ikke betyder nævneværdige forringelser i brugen eller 

driften af de kommende kunstgræsbaner.  
 

2017 Projektet, der overordnet er etableret sammen med Frederiksberg Forsyning, ender med, 

at samtlige seks tilbageværende naturgræsbaner omdannes til kunstgræs, med etablering af et 

skybrudssikringsbassin under banearealet. Derved bliver Jens Jessens Vej 100% 

kunstgræsanlæg, hvilket fodboldklubberne glæder sig over, da udnyttelsesmulighederne af 

anlægget vil være ens, sommer og vinter.  Der skal selvfølgelig fortsat kunne spilles 

rugbykampe på anlægget, hvorfor et par af de nye baner skal designes til også at rumme rugby.  
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Pris: 19 mio. kroner til kunstgræsdelen samt 39 mio. kroner til skybrudsdelen – samlet 58 mio. 

kroner inkl. både eksterne og interne rådgivningshonorarer. Beløbet er bevilget. 
 

Fint projekt, godt tænkt af kommunen, stort udbytte for os alle. Projektet startes uge 42, 2018. 
 

 2017 FIU udvirker i det kommunale budget, i samarbejde med det ansvarlige politiske udvalg 

på området, at kunstgræsbanerne på 4 skoler renoveres, mens to af skolerne får tilføjet 

lysanlæg til banerne. 
 

Kommunalvalget i november bragte en del ændringer i kommunalbestyrelsens mandskab. Vi måtte 

bl.a. sige farvel til et par markante fortalere for idræt og bevægelse, nemlig Morten Jung, formand for 

Kultur- og Fritidsudvalget og Marlene Barkhus, formand for Undervisningsudvalget. Vi vil utvivlsomt 

savne jeres selskab og det gode samarbejde. Til gengæld er det et faktum, at sådan er realpolitik, så 

mens vi græder med det ene øje, glæder vi os samtidig til at lære de nye udvalgsformænd at kende og 

ser frem til et tæt og udbytterigt samarbejde de kommende fire år. 
 

Tak i øvrigt til alle jer politikere, der i den seneste valgperiode har støttet op om FIU’s ideer og 

projekter. Tak for, at I jævnligt har udfordret vores argumenter og synspunkter og dermed skærpet 

vores vilje til en endnu bedre og skarpere argumentation og dokumentation, i vores rejse mod stadig 

bedre forhold og faciliteter for idrætten i kommunen. Og til alle jer nye samt de genvalgte medlemmer 

af kommunalbestyrelsen: Fortsæt endelig med at være konstruktivt tvivlende, når I føler behov for det, 

eller hvis I føler, at FIU sløjer af på den.  
 

Vi har brug for hinanden, kære politikere - og jeg er sikker på, at udbyttet, medgivet svært 

sammenligneligt, går begge veje. 
 

De kommende år kommer vi sammen til at diskutere og definere nogle væsentlige udfordringer, som 

langsomt, men sikkert, trænger sig på. Grænsefladerne mellem breddeidrætten og den afledte 

kommercielle aktivitet derfra, håndtering af ikke-frederiksbergske aktiviteter funderet i vores egne 

foreninger, generelle rammer på området for kommuners adgang til at huse og støtte kommercielt 

baseret idræt og ikke mindst de kommunale rammer for specielt foreningsaktivitet for voksne. Alt 

sammen emner, som nemt kan fylde det næste formandsmøde og som FIU i løbet 2018 vil inddrage 

foreningerne i, således vi får et fælles fundament at gå ud fra, også i forhold til den kommunale dialog. 

 

POLITIKERE, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 

Den afgåede formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Morten Jung, har også i 2017 været garant for den 

aktive og inddragende rolle over for idrætten og FIU.  

Vi mødes traditionelt med det samlede udvalg mindst én gang om året, normalt i august måned. Her 

er der gensidig orientering om mere generelle spørgsmål og holdninger og FIU præsenterer det 

kommende års anlægsprioriteringer, samt eventuelle småjusteringer af allerede vedtagne projekter.  

Jeg vil gerne gentage, at udvalget over de senere år har været både progressive og lyttende i deres 

med- og indspil overfor FIU, og vores dialog med både enkeltmedlemmer og det samlede udvalg har 

været særdeles positiv. 
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Tak til jer alle i udvalget for et konstruktivt, udbytterigt og behageligt samarbejde.  

FORVALTNINGEN, KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 

Det er denne del af den kommunale forvaltning der er vores primære samarbejdspartner.  

Sidste år skrev jeg om en fælles musketer-ed, som ville være en naturlig definition på det bedst mulige 

samarbejde mellem FIU og Kultur- og Fritidsområdet: 

”FIU og Kultur & Fritid har et enigt mål for indsatsen på idrætsområdet. At skabe de bedst mulige 

rammer for idrætten gennem en innovativ og løsningsorienteret tankegang, effektiv projektstyring og 

til mest mulig glæde for vores brugere. Kommer der i vores bestræbelser for succes noget på tværs, 

har vi en fælles opgave i at fjerne forhindringen. Loyaliteten over for hinanden i gennemførelsen af et 

projekt, skal være større end loyaliteten over for andre interessenter.”  

Jo, jo – fine ord. Men næppe et urimeligt ønske eller forventning. Og en smule af vejen nåede vi vel i 

løbet af året. 

Forrige år dumpede det fælles bookingsystem vi ellers havde satset på. 2017 skulle så være året, hvor 

vi sammen med kommunen fandt et nyt system. Altså en fælles ambition, men utroligt nok et område, 

hvor leverandører med velfungerende og afprøvede systemer ikke står kø – som i slet ikke. Men vi har 

i skrivende stund et realistisk håb om, at en god og brugbar løsning kan være undervejs, til 

implementering i 2018. 

Vi kom i mål med at lande en ny og revideret driftsoverenskomst – det holdt hårdt og undervejs bar 

vores samtaler og forhandlinger tydeligt præg af, at Kultur- og Fritid kan have det meget svært med 

armslængdeprincippet og meget hellere vil kunne detaljestyre. Det er måske noget med en generel 

kommunal tankegang, hvor det nærmest er genetisk funderet, at tillid er godt, men kontrol er bedre.  

Vi overtog også fordeling af de kommunale sale og skolernes kunstgræsbaner til idrættens brugere – 

Hovedområde 1-brugerne (bl.a. aftenskolerne og de uniformerede korps) fordeles stadig kommunalt. 

Projekt ”Bevæg dig for Livet” (som FIU meget hellere vil kalde MOVE Frederiksberg) og overtagelsen af 

Hermeshallen er beskrevet under afsnittet ”KOMMUNEN” og har naturligvis været et par store og 

udfordrende projekter, på hver sin måde, med Kultur- og Fritid som koordinerende partner.  

Derudover udløser hverdagen jo fortsat en mængde af store og små opgaver, hvor kommunen er en 

del af opgaven eller af løsningen, så FIU’s administration og enkelte af medarbejderne i Kultur- og 

Fritidsafdelingen ses rimeligt ofte. Fx i forbindelse med FIU’s involvering i FRBdage, velkomstmøder for 

nye borgere i Rådhussalen, samarbejde om brugen af nye faciliteter, DM-fester og lignende. 

Tak til Thomas, John, Vibeke og alle jer andre i afdelingen, som vi ved har rigtigt meget arbejde på 

skrivebordet, men som alligevel formår at løse opgaverne med et smil – og ikke mindst tak til Camilla, 

utrætteligt arbejdende chef for dette politiske fokusområde.  

FORVALTNINGEN, OMRÅDET FOR BY, BYGGERI OG EJENDOMME (BBE) 

Måske hedder området i år noget andet end det der står i overskriften – jeg har lidt opgivet at hitte 

rede i de skiftende benævnelser. 
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Jeg skrev sidste år, at ”vi fornemmer, at den nye leder af BBE er en kvinde med en nøgtern tilgang til sit 

ressortområde, med et ønske om at få ryddet op i fortidens synder og skabe en afdeling med et klart 

kundefokus og med erkendelse af områdets kompetencer, således altså også hvor man ikke har 

kompetencen. Det glæder vi os til at drage udbytte af i det fremtidige samarbejde med BBE.” 

Lad mig blot konkludere, at oplevelserne stadig er noget brogede. Måske det skyldes, at vores 

berøringsflader er mange og meget forskellige. Projekterne spænder vidt hos FIU, og vi møder BBE når 

vi taler kunstgræsprojekter, renovering af haller, tilbygninger af alle hånde, forskønnelse af udearealer, 

FGV-kontrakthåndtering og mange andre små og store sager. Og BBE kan jo ikke mestre alle 

projekttyper i detaljen.  

SKOLEAFDELINGEN 

Skolereformen fra 2014 arbejder med begrebet Åben Skole. Det er tænkt som et incitament til et 

samarbejde mellem Folkeskolen og Idrætten, hvor det naturligt vil være Forvaltningen, der er primus 

motor og den primære interessent i et sådant samarbejdsforløb.   

På Frederiksberg har vi i FIU omdøbt begrebet til Lukket Skole. Forvaltningen er meget lidt 

interesserede i at samarbejde med idrætten, og håndteringen af eventuelle samarbejder er i stedet 

flyttet ud til den enkelte skole. Dette gør naturligvis indsatsen og tilbuddene over for skolerne langt 

mere fragmenterede og langt sværere at kommunikere ud, end hvis Forvaltningen var det naturlige 

samlingspunkt og motoren i et idrætsligt samarbejde mellem skoler og foreninger.  

Vi ved i øvrigt af erfaring og fra masser af undersøgelser, at når der sker en sådan decentralisering, er 

det kun aktører med et allerede etableret netværk til den enkelte skole/idrætslærer og med 

professionelle ressourcer, der kan trænge igennem og vække skolernes interesse. Forvaltningen ser 

åbenbart hellere, at der betales penge til private aktører, end de gør sig ulejligheden at inddrage 

foreningslivet via en overordnet plan og styring. Dermed går rigtigt gode ideer, ressourcer og frivillig 

arbejdskraft i et eller andet omfang tabt. 

BørneBasketFonden har gjort et stort og flot stykke arbejde og er inde på rigtig mange skoler i 

kommunen. BørneBasketFonden er en professionel og kommerciel aktør, som naturligvis tager sig 

betalt for de ydelser de leverer. Ikke nogen misundelse herfra af den grund. Tværtimod. Blot en 

forundring over manglen på interesse fra forvaltningens side for at udnytte måske billigere ressourcer 

eller for at få flere ressourcer og et større udbud til skolerne, via de kommunale idrætsforeninger. 

Måske forklaringen ganske enkelt er, at Forvaltningen er lidt bange for lærerne – bange for de mange 

lærere, der kun ønsker at blive konfronteret med nye tilbud og nytænkning, hvis noget sådant bliver 

leveret til og foregår direkte i skolens baghave. De lærere, der mener, at de har patent på at definere 

hvad de rigtige tilbud til børnene er...?  

Det eneste vi ved i den her sag er faktisk, at det ikke helt er til at vide, hvad der rører sig i 

Forvaltningen – og ordene kommunikation, transparens og imødekommenhed desværre ikke er ord 

man tænker på i den her sammenhæng. 

Men lad os da tage en til, nu proppen er taget af. Nemlig etablering af profilidrætsklasser, som 

kommunalbestyrelsen for flere år siden vedtog at bakke op om. Forvaltningen forblev, trods flere 
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henvendelser fra FIU og andres side, passive. Politisk helt tonedøvt og dette til trods for, at der ud over 

den politiske opbakning, var en ligelydende fra både idrætsforeningerne og de mest idrætsaktive og 

talentfulde børn og deres forældre. Og den fine lokale sammenhængskraft i forhold til 

Falkonergårdens Gymnasium og deres idrætsprofil gjorde, at Tre Falke Skolen lige overfor, ville være et 

naturligt valg at implementere én eller flere profilidrætsklasser på. 

Da manglen på fremdrift blev tydelig, blev man politisk mere direkte i kravene over for embedsværket, 

som derefter satte i gang. Men resultatet fortæller tydeligt, at dette træ ikke er groet i Forvaltningens 

baghave. De rammer der er udmeldt til Tre Falke Skolen dækker langt fra de ønsker og behov, som de 

mest relevante idrætsforeninger har tilkendegivet i den høring der initialt blev igangsat.  

Den økonomiske ramme, der er meldt ud, er helt urealistisk at kunne etablere relevante idrætstiltag, 

tværgående idrætsundervisning, morgentræning m.v. for. Det oprindeligt godt tænkte tiltag ender nu 

med at sætte sig mellem to stole og derved blive begrænset relevant. Rammen signalerer mangel på 

ambitioner fra Forvaltningens side og en inerti, der er bemærkelsesværdig. 

Hvordan går det ellers med de samarbejde der blev etableret i forbindelse med skolereformen. Tja…. 

 2015: Hermes gymnastik bidrager til tiltag med motorisk træning til de yngste, samt forløb med 

undervisning i redskabsgymnastik for de lidt ældre skolebørn. 

2017: Kører fortsat som et central aftalt initiativ, som finansieres af skoleafdelingen. 

 2015: HSK har i de forgangne år forestået en del af den kommunale skolesvømmeundervisning 

for 4. klasses børn og som et forsøg lavet svømmeundervisning for 2. klasser på 

Søndermarkskolen. Kæmpe succes, med ekstremt gode evalueringer over årene. 

2017: Det er politisk besluttet, efter indstilling fra Forvaltningen, at samarbejdet med HSK 

ophører ved udgangen af indeværende skoleår, da der ikke blev prioriteret/bevilliget penge til 

en fortsættelse af det nuværende samarbejde. 

 2016: FIF Atletik er gået fra at være partner på et obligatorisk forløb til at være involveret i 

forløb med atletikundervisning aftalt direkte med de enkelte skoler/klasser. 

2017: Der har indtil nu i indeværende skoleår kun været gennemført meget få forløb med atletik 

i samarbejde med FIF Atletik. Fra næste skoleår stopper skoleafdelingen med at betale udgiften 

for disse forløb, som skolerne så fremover selv skal koordinere og betale. 

 2015: FIF Håndbold og Falcon Basket har kørt lokale forløb aftalt direkte med enkelte skoler. 

2017: Falcon Basket/Børnebasket Fonden har fortsat stor aktivitet med skole- og SFO 

samarbejder. FIF Håndbold har umiddelbart ingen samarbejder haft i indeværende år. 

Parasport Frb., KB Cricket og Taekwondo har haft større eller mindre samarbejder med skoler. 

FIU har støttet op om Ungdomsskolens administration og tilbud om valgfag omkring fodbold, 

hvor nogle af trænerne her er rekrutteret igennem FIU’s fodboldklubber. FIU har endvidere, i 

samarbejde med skoleidrætskonsulenten afviklet et skolebadmintonstævne samt et 

skolevolleystævne. 

FIU lægger i øvrigt stadig og med glæde, udendørsrammer til De Skolympiske Lege (tidligere Skolernes 

Idrætsdag) i Frederiksberg Idrætspark. Mange børn, mange smil, borgmesteren åbner ballet og hvad 

skal du ha’. Man får ekstra mange smilerynker i panden, når man færdes på anlægget sådan en dag. 
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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, FOU 

Endnu et år, hvor samtalen og nærheden mellem politikere og brugere er med til at styrke forståelsen 

for nødvendige holdninger på begge sider af bordet.   

Debatten helt tilbage fra 2016 om aftenskolernes og idrætsforeningernes tilbud om idræt for voksne, 

ikke mindst rammerne for disse aktiviteter, har endnu ikke fundet en løsning. 

Grunden er simpel, nemlig, at sagen endnu ikke har været taget op i udvalget som et selvstændigt 

emne. Der har været mange undskyldninger, ikke mindst et formandsskifte i udvalget op til 

kommunalvalget. Sagen kommer på i starten af det nye år, i det nye udvalg. 

Problemformuleringen, så ingen glemmer den, er følgende: Kommunen yder ikke direkte økonomisk 

støtte til voksenidræt, altså til idrætsudøvere over 25 år. Men i en kommunal indskrivning i reglerne 

for aftenskolernes virke på Frederiksberg står der faktisk, at kommunen til voksenaktiviteten gymnastik 

yder tilskud, men altså kun i aftenskoleregi. Spøjst. Og vel ret set konkurrenceforvridende, om man så 

må sige.  

Når man siger kommunalvalg, siger man også valg af foreningsrepræsentanter til udvalget Der var 

valgmøde den 17. januar i Metronomen. Idrætten genvalgte undertegnede samt KB’s fodboldformand, 

Keld Jørgensen. For teatrene blev Steen Endersen genvalgt, mens de uniformerede korps valgte en ny 

repræsentant, Bodil jeg kan ikke huske dit efternavn, efter at Erik Rasmussen, navnkundig FDF’er og 

modtager af Frederiksberg Fondens Lederpris 2017, meddelte, at han efter 25 år i udvalget ville trappe 

sit foreningsarbejde en smule ned. Stor profil, der her går på selvvalgt delpension. Tak for din 

engagerede og altid omhyggelige indsats, Erik. 

Aftenskolerne valgte to nye repræsentanter og genvalgte to. 

Medlemstilskuddet er en størrelse alle venter spændt på udmelding om. Beløbet udmøntes via den 

samlede pulje, der afsættes til medlems- og lokaletilskud i det kommunale budget. Puljen er baseret 

på demografisk fremskrivning, sund fornuft og indsigt. Beløbet for 2018 blev fastholdt på 460,00 

kroner pr. medlem for under 25-årige.  

Lokaletilskuddet forblev på 100% til den andel af foreningens medlemmer, der er under 25 år,  

Lad mig gentage mit håb om, at der i udvalget fortsat kan diskuteres principper og præmisser for 

tildelingen af midler til foreningslivet, godkendelse af foreninger, facilitetspolitikker og 

incitamentsstrukturer, for blot at nævne et par områder. Det er nemlig vigtigt at få taget 

temperaturen på både holdninger og fordomme hos os selv, politikerne og embedsmændene. 

I FIU glæder vi os til at samarbejde med den kommende udvalgsformand, som i skrivende stund endnu 

ikke formelt er blevet valgt, al den stund at Folkeoplysningsudvalget mærkværdigvis endnu ikke har 

holdt sit første møde med ny besætning. 

FIU-RELATIONER 

Københavns Boldklub (KB) 

Så ruller genopførelsen af KB Hallen, med alt hvad dette indebærer af inddraget fodboldareal på Peter 

Bangs Vej og almindeligt byggekaos. Men mon ikke slutresultatet bliver både smukt og funktionelt...? 
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Tak til både Jesper og Willum på kontoret i KB – vi har et rigtigt fint samarbejde og en ærlig og god 

dialog omkring udnyttelsen af kunstgræsarealerne. 

Hver på vores måder har 2017 været et år med mange og store arbejdsopgaver. Derfor fandt vi aldrig 

sammen om det årlige ”frokosttallerken-møde”. Vi tager revanche i det nye år, er jeg sikker på. 

Frederiksberg Gartner- og Vejservice, FGV 

FIU har overtaget den administrative styring af FGV-kontrakten (vel oprindeligt indgået mellem Kultur- 

og Fritidsområdet og By og Miljøområdet, som Frederiksberg Gartner- og Vejservice hører under). Det 

har bragt os forrest i forhold til kommunikationen med FGV om skidt og kanel i deres håndtering af de 

grønne områder, som kontrakten er indgået omkring. Så langt, så godt. Men stadig en kontrakt der er 

kendetegnet ved, at ønsker FIU fleksibilitet omkring banevedligeholdelse, sommer eller vinter, er 

kontrakten helt rigid og tilkald og hurtigt reaktion fra FGV koster en milliard million.  

Oven i denne kendsgerning kan det beløb der i kontrakten er afsat til banevedligeholdelse vække 

forundring – altså set i forhold til den begrænsede aktivitet, der rent faktisk foregår. Eller måske FIU 

ikke forstår finesserne i kontrakten...?  

Personligt har jeg aldrig været liberalist på udliciteringsområdet. Der er masser af områder hvor det 

offentlige gør et fint stykke arbejde og hvor udlicitering mere beror på politiske principper frem for 

politisk fornuft. Men lige præcis FGV-kontrakten kunne så godt tåle et par uafhængige bud udefra – og 

hvem ved, måske kommunen også kunne spare et par håndører i slipstrømmen af den øvelse. 

Ellers er det år nul efter den tidligere leder af området og det kan selvfølgelig mærkes. Men at den nye 

leder gør sit bedste, er jeg slet ikke et sekund i tvivl om og respekt for det. 

Frederiksberg Bladet / Lokalavisen 

Det er North Media, der ejer både Frederiksberg Bladet og Lokalavisen, den sidste nu i forklædning af 

Søndagsavisen.  

Redaktionen for aviserne flyttede i løbet af året til Gl. Kongevej 60 – Codan bygningen, kender vi bedre 

denne adresse som. FIU har i løbet af året haft en god og konstruktiv dialog med både chef- og 

lokalredaktøren, og vi fortsætter gerne ad samme spor. 

Vi kan også konstatere, at der på foreningsniveau fortsat er en fin dialog med de to aviser, så bliv 

endelig ved med at holde en tæt kontakt. Involvering af de lokale medier og involvering fra de lokale 

medier, giver en vigtig platform at kommunikere sine budskaber ud fra. 

Kursustrappen  

Her sidder formanden for FIU i bestyrelsen, vedtaget og udformet i skolens bestyrelsesgrundlag for 

mange år siden. Skolen er et rent kommercielt foretagende, men med en stærk højskolefundering og 

en skarp og kompetent social profil - en spændende platform at arbejde ud fra som 

bestyrelsesmedlem. 

Økonomien var presset gennem 2017, men årsresultatet tilfredsstillende, alt taget i betragtning. God 

styring af skolens nye leder Helle Bøtcher og skolens nyansatte økonomimedarbejder – og i det hele 

taget et godt og kompetent lederskab fra skolens leder gennem året. 
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Skolen lejer sig ind flere steder på Kong Georgs Vej og med en udlejer ét af stederne, der varsler en 

maksimal tilladelig stigning i huslejen over de kommende år, skal en del af ledelsens og bestyrelsens 

arbejde i 2018 nok gå på at tænke kreative tanker, der omhandler fremtidens skolefaciliteter for, hvor 

en samling af aktiviteterne vil være langt at foretrække. 

Herudover vil der være fokus på lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet (den ændrer sig hele tiden), 

således vi løbende kan tilpasse og udbyde de rigtige kursus- og undervisningsformer på dette område, 

samtidig med at vi ser på mulighederne for at ekspandere på andre markeder undervejs.  

Efter kommunevalg 2017 vil der ske en udskiftning af nogle af medlemmerne i bestyrelsen, så vi der 

bliver siddende krydser fingre for, at de er medlemmer med en grundholdning der passer til skolens 

virke, der udpeges politisk til bestyrelsen. 

Ungdomsskolen 

Også her sidder formanden for FIU i bestyrelsen, i formandsstolen, ganske enkelt. Vores deltagelse er 

vedtaget og udformet i skolens bestyrelsesgrundlag for mange år siden. Skolen er et rent kommunalt 

foretagende, den eneste af sin slags i kommunen og her er opgaven som bestyrelsesmedlem at sikre, 

at skolen kan levere det rigtige produkt til kommunens unge.  

De seneste par år har Ungdomsskolen overtaget koordinering af udbuddet af valgfag for alle de 

kommunale skoler og på samme måde står Ungdomsskolen for opsamling af elevernes ønsker, 

indplacering på de fag, der (forhåbentligt) er blevet valgt, meddelelse til eleverne samt opsamling af 

indrapporterede fraværsdata. Fin, fin måde at udnytte skolens ressourcer på i de tidlige timer, så at 

sige. Godt set af både skole og forvaltning. 

Jeg vil gerne gentage min mening om skolen. Dygtig og kreativ ledelse fra Esben og Lasses side. 

Engagerede medarbejdere, et meget højt aktivitetsniveau, et meget bredt udbud af lærings- og 

oplevelsesmuligheder, brugt flittigt af kommunens unge, hvad enten de lærer japansk, har ekstra 

matematik, dyrker en af mange former for selvforsvar eller kampsport for piger, er på hike and bike i 

skoven, lærer kajaksportens ædle kunst på Amager Strand, cykler til Paris a la Team Rynkeby eller fyrer 

den af med guitar og trommer i øvelokalerne på skolen. Man kan kun blive glad af at færdes på skolen 

og mærke entusiasmen og foretagsomheden.  

Ungdomsskolen er en ekstremt velfungerende skole, fordi både ledere og medarbejdere er 

passionerede, og fordi de hele tiden har fingeren på pulsen omkring de unge og hvad, der rører sig. 

Herved kan udbud og efterspørgsel nemt finde hinanden. Jeg vil som formand gøre mit yderste for, 

sammen med bestyrelsen, at passe på skolen som institution og melde dens kompetencer ud til alle 

relevante beslutningstagere. Men jeg er tryg ved Ungdomsskolens placering og fremtid – det er jo også 

kun i Danmarks Radio at man er så ubegavet (eller arrogant), at man lukker succeser ned eller forringer 

deres eksistensvilkår.  

Idrætsrådet Region Hovedstaden (IRH) 

Når der sker noget interessant, sender vi en ad hoc repræsentant fra FIU. Idrætsrådet er en 

sammenslutning af ”idrætssamvirker” fra Region Hovedstaden. Midlerne til arbejdet kommer fra 

regionens pengekasse og bruges til indkøb af idrætsmateriel, der udlånes til IRH’s foreninger samt til 

en række gode og ikke mindst gratis kurser. Hvordan man deltager i de gratis kurser, fremgår af FIU’s 
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hjemmeside – er I som foreninger interesserede i at vide mere, så kontakt FIU’s idrætskonsulent for en 

snak. 

Slotskredsgruppen 

Her er FIU indbudt til at være en del af den uformelle kommunale tænketank, som gruppen udgør – og 

vi deltager med stor entusiasme, når relevante emner for idrætten, hvor perifere disse end måtte 

være, er på dagsordenen. Medlemmerne/deltagerne er i øvrigt hentet ind fra kommunens handels- og 

erhvervsliv, fra servicefag, teatre, museer og interesseorganisationer og krydret med politikere, 

embedsmænd og inviterede gæster, fra gang til gang. Mødekadencen er sat ned fra to møder om året 

til ét møde hver niende måned. 

I Slotskredsens oprindelige ”Frederiksbergfortælling om byen i byen” står der, ”at Frederiksberg er 

byen med parker, pladser, og klassisk og moderne byggeri opført med respekt for kvalitet, æstetik og 

holdbarhed.” Men det skal jo ikke forhindre os der bor og arbejder i byen i at tænke ud af boksen, så vi 

får kombineret det gamle Frederiksberg med en sund byudvikling på alle områder. 

5. Indenrigsterminalen 

FIU’S ADMINISTRATION 

Der er fire ansatte i administrationen og arbejde til mindst fem, skrev jeg for et par år siden. Derfor har 

vi gennem længere tid haft en studentermedhjælp tilknyttet administrationen. 
 

Hvem sidder så der bag skærmen, kunne man fristes til at spørge...? 
 

Mia er idrætskonsulent, sparrings- og skrivepartner for Idrætsudvalget, motor i den årlige fordeling til 

foreningerne af tider på græs og i hallerne, spændt op på alverdens koordinering af aktiviteter under 

”Move Frederiksberg”, der gerne skulle ende med at rykke en masse borgere ud i foreningerne. Og så 

er Mia involveret i hundrede andre ting, som I kan læse om andetsteds i beretningen – faktisk 101 ting, 

kan man tilføje med et glimt i øjet, når man nu ved hvad der er skrevet. 
 

Hanne er vores mangeårige, støt stående bogholder-/økonomi-/finansmedarbejder, eller hvad man nu 

vælger at kalde den medarbejder, der har ansvaret for hverdagens posteringer og de daglige 

økonomiske dispositioner. Hun ryger en solid Prince (udenfor, naturligvis) og er en god 

sparringspartner for alle der har det mindste med FIU’s økonomi at gøre, hvad enten det er 

halinspektører, centerledere eller økonomiudvalgets formand. 
 

Dorthe er skarp med et kamera, administrativ i alle mulige og umulige sammenhænge og så er hun 

omdrejningspunktet i vores kommunikations-opgradering. Problemet her har været, at vi har brugt 

Dorthe til så mange andre ting, hvor hun har vist sig både solid og nytænkende, at der ikke har været 

prioriteret tid nok overhovedet til kommunikationsdelen. Alt godt af Dorthe, men ikke godt nok af FIU. 

Vi gør det bedre i 2018, har jeg indestået for andetsteds i beretningen. 
 

Søren er direktør for FIU og det indebærer fortsat en massiv involvering i både stort og småt, hvilket så 

efterfølgende genererer spandevis af arbejdsopgaver. Gennem de seneste år har vi i bestyrelsen klart 
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bakket op om personalemæssige tiltag, der har haft til formål at aflaste direktøren og brede en del af 

arbejdsopgaverne ud. I løbet af det første halvår af 2018 vil vi kunne aflæse, om disse tiltag har båret 

frugt. 
 

Søren forsøger at holde styr på utroligt mange sager og projekter, både med vores kommunale 

samarbejdspartnere og med vores ditto i foreningerne. Det er derfor betryggende at konstatere, at 

Søren besidder en stor viden og samtidig har evnen til at eksekvere langt de fleste beslutninger, hurtigt 

og effektivt, til stor tilfredshed for vores samarbejdspartnere, bestyrelsen, FIU’s øvrige udvalg og 

medlemmerne i almindelighed. 

Generelt set har FIU’s administration og idrætsanlæggene et meget højt og meget varieret 

aktivitetsniveau – at dette sker med succes kan alene tilskrives et fleksibelt og dedikeret personale. 

Mange tak for jeres indsats, alle sammen. 

FIU’S UDVALG 

Under hvert enkelt udvalg repeteres hvordan udvalget er opbygget – undskyld til de garvede læsere, 

og velkommen til nye og nysgerrige læsere. Langt det meste arbejde i FIU er baseret på frivillighed i en 

eller anden form. Jeg tror, at det kunne være et emne til et formandsmøde at tale om begrebet 

”frivillighed”. Vi er jo langsomt, men sikkert, på vej i en anden retning, fornemmer jeg fortsat. En 

retning hvor lønnede administrationer eller administratorer bliver stadigt mere almindelige og hvor 

økonomi spiller en stadig større rolle i alle foreninger. 

Bestyrelsen (BE) 

Består af syv medlemmer inkl. suppleanten, som i øvrigt deltager i alle bestyrelsesmøder. Fire af 

medlemmerne vælges af repræsentantskabet, de øvrige tre medlemmer er formændene for 

henholdsvis økonomiudvalget ØU og idrætsudvalget IU samt bestyrelsesformanden. De vælges direkte 

som formænd for deres respektive udvalg af repræsentantskabet og er fødte medlemmer af 

bestyrelsen.  

Vi taler fortsat overordnet om drift, rigtigt meget om idrætspolitik, om prioriteringer af og i de 

kommunale samarbejder og projekter, og om hvordan en fortsat voksende organisation som FIU kan 

ledes og udvikles bedst, til gavn for medlemsforeningerne. Og i år rundede vi Glostrup Park Hotel lige 

efter påske og brugte et par dage på seminar. Vi talte om idrætspolitisk varetagelse, partnerskaber, 

det gode bestyrelsesmøde og ikke mindst ”Move Frederiksberg”, som dengang gik under navnet 

”Bevæg dig for Livet”. 

Vi har, i tråd med de seneste par års udmeldinger fra undertegnede, rum til at diskutere stort set alt i 

BE. Alt, fra den nære idrætspolitik, over de politiske vilkår for idrætten i kommunen, til påvirkninger fra 

omverdenen og visioner for fremtiden. Og rigtig mange af vores samtaler tager udgangspunkt i ønsker, 

ideer og visioner, født via BGR, FAU eller IU – så hermed en fortsat tak for bidragene, bevidste eller ej 

og tak for jeres stadige lyst til at udfordre og påvirke vilkårene for brugerne på vores idrætsanlæg. 

Vi erkender som vanligt, at slår vores egne kompetencer ikke til, lærer vi gerne af andre. Vi deltager i 

alle relevante sammenhænge, hvor vores hjernebark kan blive stimuleret, i såvel kommunalt regi, som 

udenfor. Kald det Erfagrupper, årsmøder, workshops, Gå-hjem-møder, formiddagsfora eller 

weekendkurser – vi snupper dem gerne med i farten.  
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Lad mig gerne gentage, at bestyrelsen er velfungerende, veldiskuterende og vel serviceret af Søren til 

både bestyrelsesmøder og i dagligdagen. Som direktør yder Søren på alle planer en meget, meget stor 

og engageret indsats, hvor han loyalt og neutralt kommunikerer med undertegnede flere gange om 

ugen, så jeg altid er opdateret på de hjørner af drift og kommunalt samarbejde, hvor jeg ikke selv når 

at komme ud.  

Økonomiudvalget (ØU) 

Består af fire medlemmer. Formanden og to medlemmer vælges direkte på repræsentantskabsmødet, 

mens et medlem udpeges af FIU’s bestyrelse. Såvel direktør som bogholder indgår endvidere i 

udvalget.  Mødefrekvensen er ca. fire gange årligt. Udvalget er defineret som et ”stående udvalg”, 

altså et permanent udvalg. 

Udvalget – og dermed de facto FIU’s økonomi – er stramt styret og kontrolleret af udvalgets formand, 

selv om han til stadighed klager over manglende tid, en smule pga. af hans arbejdsplads, men primært 

pga. forkert prioritering af fritiden, vil skribenten her hævde, med et skævt smil. Udvalgets formand er 

naturligvis i god hverdagsdialog med Søren og Hanne på administrationen.  

Vi når rigtigt langt for vores penge, både på de traditionelle investeringer i lys, lyd, luft og maskiner på 

de enkelt anlæg, men også på investeringer hvor digitalisering, praktisk energi optimering, nytænkning 

og æstetik er parametre for en nyanskaffelse. Lad mig i flæng give et par eksempler – jeg er sikker på, 

at formanden for ØU vil gå et spadestik dybere med pengeforbruget på Repræsentantskabsmødet: 

 Opvisnings-Hallen, udskiftning af halbelysning til energibesparende LED kr. 502.684. 

 Kedel-Hallen, etablering af installationer til bueskydning i den store hal kr. 82.625,- 

 Mariendals-Hallen, etablering af bænke i Hal A og B kr. 86.310. 

 Frederiksberg-Hallerne, ny fedtudskiller og reparation af kloak kr. 104.000,- samt 
strømpeforing af 20 meter kloakledning kr. 49.606. 

o Afsat i 2017, udføres i 2018 

 Mariendals-Hallen, ny asfaltbelægning på p-plads kr. 265.000,- 

 Frederiksberg-Hallerne, udskiftning af varmtvandsbeholder kr. 215.000,- 

 Damsøbadet, opgradering af videoovervågning til digital løsning i Tre Falke Hallen kr. 155.000,- 
samt etablering af toilet ifm. petanquebaner kr. 100.000,- 

 FIU, revitalisering af hjemmesiden kr. 50.000,-/100.000,- 

Idrætsudvalget (IU) 

Fire medlemmer og formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet. Mødefrekvensen er ca. 

seks gange årligt og udvalget er defineret som et ”stående udvalg”, altså et permanent udvalg. 

Udvalget har fortsat fokus på udnyttelsen af vores samlede idrætsarealer, blandt andet gennem 

løbende optællinger af belægningen (og dermed udnyttelsen) i hver enkelt hal- eller græstime i løbet 

af en given uge. Denne optælling foretages af hallernes personale, time for time hver dag, én uge om 

måneden. De indsamlede data er et udmærket arbejdsredskab, når der skal diskuteres flere timer med 

foreningerne eller flere faciliteter med kommunen. 
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I år har IU også overtaget den tidligere kommunale opgave med at administrere booking og fordeling 

af den idrætslige benyttelse af de kommunale gymnastiksale. En stor opgave, hvor FIU i øvrigt også 

skal finde en vej til at tjekke udnyttelsen, som ikke har været procentuelt prangende de sidste mange 

år, konstaterede IDAN i deres idræts- og facilitetsundersøgelse for et par år siden. I samme ombæring 

overtog FIU også ansvaret for booking og fordeling af skolekunstgræsbanerne. 

I de hidtil FIU-ejede eller administrerede idrætsanlæg, har der været en meget høj belægnings- og 

udnyttelsesprocent. Og derfor vil optællinger og opsyn blive en fast ingrediens alle steder, så vi kan 

sikre, at enhver facilitet udnyttes optimalt – vi er jo ikke ligefrem i en situation, hvor vi kan lade haller 

eller sale henstå tomme. 

IU fokuserer fortsat på at udfordre uskrevne eller uudtalte aftaler, der måske stadig findes inden for 

enkelte idrætsgrene. Som sagt før: ”Hvis en aftale ikke kan forsvares eller argumenteres for, skal den 

laves om”. Godt argument og til glæde for alle brugere af vores anlæg, at aftaler er kendte og tåler 

dagens lys, så at sige. IU er heldigvis nået et pænt stykke vej med at få ”lokumsaftalerne” frem i lyset. 

Det er ekstremt vigtigt, at IU fortsat arbejder på at sikre gennemskuelige og logiske fordelingsnøgler og 

ditto fordeling. Transparente nøgler, transparent fordeling og en konsekvent tilbagemelding fra 

foreningerne om udnyttelse (eller mangel på samme) af den tildelte tid. Væk fra tesen om, at ”jamen, 

det plejer vi” er en god løsning, der gælder til evig tid.  

Der er fortsat en fin arbejdsdeling og et godt samarbejde mellem de fire medlemmer af IU. De 

håndterer, med forkvinden i spidsen, både dialog med foreningerne og de enkelte idrætter og samler 

hele tiden op på gode ideer og ønsker fra alle interessenter. Det er IU, der udstikker retningslinjerne 

og afgør eventuelle tvister. Tvisterne bliver afgjort ud fra de regler foreningerne selv har vedtaget og 

som danner hele grundlaget for at kunne fordele faciliteterne på en rimelig og anstændig måde over 

for de enkelte idrætter. 

Derfor: IU er ansvarlig for træningstimefordelingen og den efterfølgende facilitetsudnyttelse, både 

indendørs og udendørs. I hverdagen administreres denne ansvarlighed praktisk af dels FIU’s 

administration, dels idrætsfacilitetens ledelse/personale i fællesskab, ud fra klart aftalte 

ansvarsområder.  

Fagidrætsudvalgene (FAU) 

Har vi mere end én klub, der dyrker samme type idrætsgren, etableres der et fagudvalg. Udvalget 

konstituerer sig med en formand valgt mellem de medlemmer, som er udpeget til udvalget af hver 

enkelt klub, der dyrker idrætten. FAU har direkte kontakt til IU med ønsker og forslag. 

FAU repræsenterer altså én idrætsgren, men flere foreninger. Det er derfor udvalgets opgave at sikre, 

at idrætsgrenen overordnet set har samme vilkår på de anlæg, hvor idrætsgrenen dyrkes. De skal også 

sikre, at renoverede eller nye faciliteter hvor idrætsgrenen er tænkt som en del af hverdagen, lever op 

til kravene for idrætten, så idrætten kan forankres naturligt i faciliteten. 
 

Ikke mindst er det FAU’s opgave at sikre, at alle relevante input, ønsker og nytænkende ideer fra 

udvalgets medlemsforeninger, bliver kommunikeret relevant, altså til halinspektøren på 

idrætsanlægget eller til IU. 
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Derfor gentager jeg gerne denne opfordring: Vær ikke tilbageholdende i udvalgene, men adresser 

derimod de nye ideer, tanker og ønsker I går rundt med og taler om med hinanden til daglig.  

Brugergrupperne (BGR) 

Skulle nogen være i tvivl, så eksisterer der naturligvis en brugergruppe for hvert FIU-ejet eller 

administreret idrætsanlæg. Hver enkelt forening, der benytter anlægget, er sikret en repræsentant i 

BGR. Formanden vælges fra egen midte, så at sige, og indkalder sammen med halinspektøren til møde, 

mindst to gange om året. 

På BE-seminaret i januar måned talte vi blandt andet om hvordan vi kunne styrke BGR og deres 

beslutningskompetencer og ditto processer. FIU mener, at drøftelser i BGR fortjener at ske på et 

kvalificeret grundlag, hvor medlemmerne i BGR på forhånd har haft mulighed for at drøfte relevante 

emner der er på dagsordenen, hjemme i foreningen inden møderne i BGR. Dette stiller krav til 

halinspektører og brugergruppeformænd om tættere samarbejde og tættere kommunikation og om 

en opfølgning over for medlemmerne i BGR.  

FIU ønsker også, at BGR inddrages endnu tættere i hverdagens spørgsmål, og det er derfor vigtigt med 

kompetente og dynamiske formænd og med medlemmer i BGR, der er engagerede, rapporterer 

tilbage til deres foreninger og har kompetence til at træffe beslutninger på egen hånd. 

Aftalen om, at FIU i Frederiksberg-Hallerne udlejer det tidligere mødelokale A+B til København 

Håndbolds administration var et fint eksempel på en god proces, hvor beslutningen først blev truffet 

efter seriøse drøftelser i BGR. 

IDRÆTSANLÆGGENE 

Årsberetningerne for de enkelte idrætsanlæg skal have deres egen form og deres eget liv. Vi skal nok 

give lyd til jer, når beretningerne er klar til at blive hentet/downloadet/omdelt. Det skulle gerne blive 

beretninger om dagligdagen, om personalet, brugerne og hverdagstankerne for de enkelte anlæg – og 

ikke mindst tanker om fremtiden. Alt sammen baseret på brugernes input, ideer og ønsker samt 

personalets observationer. 

Jeg vil derfor ikke skrive alt for meget om anlæggene, men naturligt overlade kommunikationen til 

omverdenen til halinspektørerne selv. Så derfor blot lidt uforpligtende, men karakteristiske fotos og et 

par beskrivende ord om anlæggene, lige som sidste år. 

Frederiksberg Hallerne/Jens Jessens Vej 
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Den største af vores faciliteter, med 4 haller (bygningsmassen i øverste højre hjørne), 

styrketræningslokaler for både voksne og voksne in spe, 5 kunstgræsbaner, fem podebaner med 

kunstgræs og seks græsbaner - p.t. alle på vej til at blive konverteret til kunstgræs i 2018/2019. FIU 

ejer hallerne og matriklen de ligger på, kommunen ejer jorden under det grønne areal. 

Det røde Marslignende område, øverst til venstre, er KB’s tennisbaner. De små, sammenvoksede 

bygninger i højre side af billedet (kanten midt for) er FB’s klubhus, som rives ned i løbet af 2019 og 

integreres i nybyggeriet af Plejehjemmet Ingeborggården. 

Vi kigger konstant på mulighederne for at udvide halkapaciteten og kapaciteten for sociale 

rum/kontorer/mødefaciliteter. Udfordringen er blot, at skal der bygges flere rum eller mere hal, skal vi 

bygge under jorden eller i anden sals højde. Men det afholder os ikke fra at udfordre både arkitekter, 

ingeniører og os selv. 

Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark og Tre Falke Hallen  

 
Svømmehal, styrketræning, atletik løbebane, træningskunstgræs og kastegård samt kunstgræs-

opvisningsbane til fodbolden. Klublokaler, mødelokaler og et lille cafeteriaudsalg med kaffe, kage, 

sodavand og lidt slik. Til det, en stor skolehal, som FIU råder over efter klokken 16.00. Bag løbebanen 

nederst i højre hjørne ligger vores lille, men ustyrligt hyggelige petanques anlæg med rigtigt gode 

baner, et lille klubhus og nu med toiletvogn også. Bag disse baner ligger vores to beachvolleybaner, 

atletikkens kastegård og på dette areal ligeledes en krolfbane. Langs fodboldbanen/opvisningsbanen, 

længst væk, ligger ”Samlingen”, relativt nye opholdslokaler, som de boligsociale medarbejdere bruger i 

dagtimerne og FIU’s foreninger i de sene tider. 

Nandrupsvej 
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I venstre side af billedet kan I se skaterhockeybanen og i forlængelse af denne omklædning og klubhus, 

omkranset af træer.  

Et fantastisk anlæg, beliggende mellem høje boligblokke, i tæt bebyggelse. Her er naturligvis lagt 

kunstgræs på, for udnyttelsesgraden af anlægget er ganske enkelt enorm. Både fodbold og rugby 

spiller her, og rugby har for mange år siden fået et klubhus opført af kommunen på området – dette 

deles nu med fodboldspillerne, ligesom omklædningsrummene deles af alle, der kommer på anlægget.  

Bülowsvejhallen 

 
Kommunalt ejet anlæg, indeholdende en stor og meget funktionel hal på 1.300 m2, et mindre lokale 

som bruges til blandt andet ballettræning og kampsport, styrketræningslokale samt sociale lokaler på 

førstesalen. 

Her lagde teaterfestivalen også vejen forbi. Vi har i år også holdt ”Store Stavdag” som er et 

skolefloorball arrangement med 70 børn fra 0-3 klasse.  Når der afholdes valghandlinger i Danmark, er 

hallen valgsted og i løbet af året lægger hallen rammer til den muslimske højtid Eid. Inden klokken 

15.30 bruger folkeskolerne hallen flittigt.  

Kedelhallen 

 
En meget smuk bygning er det, det gamle dampvarmeværk på Nyelandsvej. Nænsomt 

restaureret/istandsat ved årtusindeskiftet. En stor og en mindre hal, et lokale på første sal, der kan 

bruges både til yoga og til generalforsamlinger i ejerforeningen, et decideret mødelokale på første sal 



FIU - formandsberetning 2017 

 

side 24 af 46 

 

og i kælderen har vi skydebaner og flere skytteklubber. Hallens cafeteria, og lokalet omkring det, 

indbyder til socialt samvær, både før og efter idrætsaktiviteterne, som kan være både volley, 

børnefodbold, dans og bueskydning. Alt smagfuldt indrettet og med ny kunstudstilling hver måned, 

primært i malerigenren. 

Mariendals-Hallen 

 
Hallen her er en klassisk stålpladehal og derudover halvt gravet ned. Det har gennem årene kostet FIU 

en formue at få hallen ført up to date, med nyt tag, nye vinduer, korrekt belysning, nye energiløsninger 

og mange, mange andre opdateringer. Bygningen rummer to haller i stueplan, én med grønt 

badmintongulv og 6 baner, én med 4 badmintonbaner, men almindeligt gulv med flere streger end 

blot badmintons. I kælderen er der ét stort rum, p.t. bordtennislokale, hvor der i 2016 er lagt nyt 

orange teraflex-gulv. På første sal er der en spejlsal, hvor der blandt andet dyrkes kampsport, der er 

sociale rum/klublokaler og et stort møde- og festlokale med tilhørende køkkenfaciliteter.  

Hallens brugere er mange – helt lig de andre anlæg, som FIU ejer eller administrerer for kommunen. 

Man fornemmer også den meget sociale stemning i hallen og det lille cafe-udsalg, hvor blandt andet 

medlemmerne af Idræt i Dagtimerne, primært pensionister, får en kop kaffe, en øl og en snak. Godt 

for det sociale netværk, der er så nødvendigt, når man nærmer sig pensionisttilværelsen. 

Hermes hallen 
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Et facadefoto og et par polemiske fotos, kan man vel sige. Vi har fået en del godt ud af et træt og 

dårligt vedligeholdt halkompleks, men bevaringsværdigt er det ved gud langt fra…  

 

6. Facit for året 

INTERNE FOKUSOMRÅDER 

Intern kommunikation  

Intet ændret i forhold til de sidste mange år. Sikkerhedsorganisation og Samarbejdsudvalg (SU) er 

fortsat velfungerende og deres kompetencer veldefinerede.  

Vi har i år haft besøg af arbejdstilsynet og fik en anmærkningsfri rapport – tak til de ansvarlige 

medarbejdere på de enkelte anlæg. 

Der afholdes månedlige ledermøder, ligesom der afholdes møder i SU og sikkerhedsorganisationen 

efter behov. Og så håber jeg da fortsat, at idrætsanlæggenes ledere ind i mellem mødes med både 

hinanden og andre til en kop kaffe og gensidig inspiration. 

Interne arbejdsgange  

Hvordan samarbejder vi i FIU? Idrætsanlæggene, administrationen, foreningerne og eksterne partnere 

i mellem. Er der arbejdsgange der kan ændres, gøres lettere, mere fleksible? Vi finpudser tit og input 

kommer fra både medarbejdere, ledelse og udvalg. Denne proces stopper aldrig, og de sidst ankomne 

medarbejdere i administrationen har allerede bidraget med en hel del gode ideer. 

Foreningstilbud  

o Kursusaktivitet 

 Ingen udbudte kurser – aktiviteten har således alene været af intern karakter, nemlig 

lederuddannelse af vores halinspektører. 

o Forenings- og idrætsundersøgelser 

 Løbende optællinger af aktivitet på de grønne baner og i vores indendørs faciliteter. Start 

2018 igangsættes endnu en trænerundersøgelse samt en forenings-facilitets-tilfredsheds-

undersøgelse – meget langt ord, ikke sandt... 
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o Velkomstaften til nye klubber/foreningsaktive 

 Vi holdt et velkomstmøde i november måned, hvor vi gennemgik FIU’s historie, 

opbygning, demokrati, samarbejde og meget mere for de 14 tilmeldte. 

 FIU repræsenterer idrætten på Frederiksberg Kommunes faste årlige møder for 

henholdsvis nye borgere, som afholdes på Rådhuset. 
 

o Formandsmøder 

 I oktober måned afholdte vi et formandsmøde med følgende dagsorden:  

- Information om FIU’s og Frederiksberg Kommunes aktuelle plan for 

forbedring/udbygning af idrætsfaciliteter på Frederiksberg  

- Information om partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og DIF/DGI om 

Bevæg dig for livet  

- Nyt fra idrætskonsulenten  

- Bordet rundt  

Igen slog tilmeldingen rekord og vi var tæt på 50 fremmødte – tak for jeres 

engagement og deltagelse og tak for jeres lyst til debat undervejs. 

o Dialogmøder med udvalg, foreninger eller samarbejdspartnere: 

 Bestyrelsens dialogmøde med K&F-udvalget løb af stablen den 31. august. 

 I august afholdt vi også dialogmøde med BG-formændene og halinspektørerne, med 

fokus på BE’s ønske om en større involvering af BG på de enkelte anlæg. 

Økonomistyring  

Jeg nægter at skrive det her afsnit anderledes end tidligere – ordene er jo den skinbarlige sandhed og 

som jeg tidligere har sagt, så FIU gider ikke ligge under for Janteloven. Vi er nemlig ret gode til det her, 

og vi har et godt og opmærksomt samarbejde på tværs af FIU. Vi vil ha’ den respekt på området, som 

vi fortjener, så læs afsnittet nøje, kære politikere og embedsmænd. Vi kommer gerne forbi og tørrer 

jeres øjne, når I har læst færdigt: 

FIU budgetterer med et mindre overskud hvert år, som godskrives vores egenkapitalkonto, således vi 

uproblematisk kan imødegå eventuelt uforudsete udgifter. Vi har en årlig revision, hvor vi topper i 

vurderingen af både effektivitet og sparsommelighed, et par af de parametre, vi skal revideres efter, 

da vi som organisation er modtager af betydelige kommunale tilskudsmidler. Vi har respekt for både 

offentlige midler og egen indtjening, skriver revisorselskabet og vores økonomistyring og 

kapitalanvendelse er til UG.  

FIU’s konklusion: Idrætten i FIU-regi drives ud fra et stærkt koncept, hvor vi gennem årene, med en 

meget stor seriøsitet og respekt for de offentlige midler, der tilføres idrætten hvert år, løbende har 

tilpasset organisationens samlede drift. Nødvendigheden af tilførte kommunale midler har altid kunne 

dokumenteres, krone for krone, blandt andet via en helt transparent og detaljeret driftsoverenskomst. 

FIU har dygtigt og omhyggeligt tilpasset nettodriftsomkostningerne i organisationen gennem årene og 

har tillige evnet at absorbere både nye foreninger, nye idrætter og markant flere medlemmer over den 

seneste 10 års periode uden overhovedet at blive kompenseret økonomisk af Frederiksberg Kommune.  
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Langsigtet planlægning af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver  

Vedligeholdelsesopgaverne beskrives og beløbssættes løbende af vores halinspektører og budgetteres 

internt 12-24 måneder frem, således de enkelte ansvarlige på anlæggene og administrationen hele 

tiden kender de økonomiske driftskrav. 

Den langsigtede planlægning af anlægsopgaverne ligger fortsat i faste rammer, hvor alle ønsker og 

forslag fra BE, IU, FAU eller foreningerne løbende prioriteres. En del af ønskerne kan vi håndtere i egen 

økonomi. Resten kommunikerer vi efterfølgende tidligt og udførligt til de ansvarlige politikere og til de 

embedsmænd, der skal tage ønskerne med i oplæggene til budgetforhandlingerne i 

kommunalbestyrelsen. Prioriteringerne skal selvfølgelig løbende kunne ændres/opdateres. IU, ØU og 

BRG bliver ved væsentlige ændringer eller opdateringer orienteret. 

For både vedligehold og anlæg gælder det naturligvis, at skulle der opstå en opportun mulighed for at 

gennemføre et projekt, skal tidligere prioriteringer ikke stå i vejen, heller ikke budgetteret økonomi. 

Bl.a. derfor har vi i FIU den føromtalte egenkapital. 

Digital udvikling og implementering  

Vi arbejder stadig med at finde og blåstemple et effektivt bookingsystem. Hvor svært kan det være, vil 

den opmærksomme læser hurtigt replicere. Tja, åbenbart hamrende svært, sværere end de fleste af os 

troede og håbede på. Lige nu ser det dog ud til, at en udgave som både FIU og kommunen kan bruge, 

er på vej til at blive godkendt af begge parter.  

Vi mangler også fortsat at revitalisere FIU’s hjemmeside – Facebook er etableret, én for hvert 

idrætsanlæg oven i købet og vi arbejder løbende med indholdet. 

Vi har lagt sidste hånd på en strategi for vores anvendelse af vores infoskærme på anlæggene, 

herunder en prioritering af servicemeddelelser fra anlægget og klubberne, materiale af mere alment 

oplysende karakter, samt et lille hjørne til lødige reklamer, der kan kaste lidt penge af sig til hvert 

enkelt anlæg. 

Vi har på ovennævnte områder slet ikke været dygtige eller målrettede nok til at prioritere den 

fremdrift FIU lovede sidste år, bl.a. via ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Det vil jeg gerne 

undskylde på FIU’s vegne og vil derfor indestå for, at arbejdet med hjemmesiden, FB og infoskærmene 

prioriteres benhårdt i 2018. 

IDRÆTSPOLITISKE TANKER 

I FIU er veldrevet og veleksekveret idrætspolitik helt fundamentalt defineret ved, at FIU hele tiden 

arbejder for at tilgodese vores medlemsforeningers behov bedst muligt.  

Derfor bliver FIU’s idrætspolitik væsentligt defineret ud fra de strømninger, ønsker, krav og ideer, der 

tilflyder FIU via foreninger og brugere, udvalg, brugergrupper, halinspektører, centerledere og ansatte. 

Og så er det et faktum, at udefra kommende påvirkninger i fx offentlig lovgivning, regeringens 

finanspolitik eller nationale strømninger, naturligt påvirker de prioriteringer FIU må og skal foretage. 

Sidste år skrev jeg en del om de økonomiske overvejelser og påvirkninger der er, når man skal 

fastlægge og drive en troværdig idrætspolitik. Og om pengene, der indiskutabelt spiller en væsentlig 

rolle, når vi prioriterer de store og nødvendige facilitetsudbygninger. 
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Idrætspolitik har dog mange andre faktorer i sig. Hermed lidt fra den hverdag FIU bevæger sig i, når vi 

taler anvendt idrætspolitik. 

Idrætspolitik går også ud på at tale idrættens fælles sag over for omverdenen, samtidig med at FIU skal 

anspore og støtte individuelle tiltag i vores foreninger. Idrætspolitik er derfor også et spørgsmål om at 

kunne favne både meget stort og meget småt. Vi skal kunne dokumentere behovet for halbyggeri til 

hundrede millioner kroner og vi skal kunne prioritere at støtte den lokale petanqueklub med en 

toiletvogn ved siden af klubhuset. 

Idrætspolitik er at have en pågående intern dialog om udvikling og prioriteringer inden for idrættens 

brede rammer – men det er også for FIU at blande sig i de offentlige debatter, at gøre opmærksom på 

idrættens facetterede behov og gøre opmærksom på de ganske enormt mange fordele og ressourcer 

et stærkt idræts- og foreningsliv tilfører samfundet. 

Idrætspolitik er at arbejde for, at en udøver, forening eller for den sags skyld den lokale 

gymnasierektor, bliver indstillet til en af DR Sportens mange priser, eller Frederiksberg Fondens 

prisuddelinger. Det er at deltage i kommunale temamøder om frivillighed og øse af den viden og 

historik, som idrætten har på dette område. Det er også at diskutere i egne rækker om E-sport er det 

nye sort, eller om E-sport overhovedet er idræt.  

Idrætspolitik er at sørge for, at alle eksterne aktører, der ønsker at bruge Frederiksberg i en eller 

idrætslig sammenhæng, lex Copenhagen Half og Copenhagen Marathon, fastholdes i at inddrage de 

lokale foreninger, så de får en værditilvækst under en eller anden form, i forbindelse med 

arrangementet. Og det er hardcore idrætspolitik at udfordre den kommunale skoleforvaltning til at 

bruge idrætten som en del af den åbne skole eller den understøttende undervisning, selv om de af et 

godt hjerte hader tanken om, at andre end de selv kan bidrage professionelt til at drive og stimulere 

området. 

Idrætspolitisk valgte vi allerede i 2016 at opfordre kommunen til at indgå en samarbejdsaftale med DIF 

og DGI, som en naturlig udløber af de to organisationers store satsning ”Bevæg dig for Livet”. I FIU kan 

vi godt li’ titlen ”Move Frederiksberg” på vores udgave af satsningen. Det lyder bare bedre, kortere og 

mere koncist, langt mere trendy og funky og med en meget præcis appel til kommunens borgere.  

Vi skal ha’ 9.000 flere borgere til at bevæge sig i en eller form og vi vil gerne se en tilvækst på 

foreningernes medlemsantal på ca. 5.000. Det er ambitiøst, det kræver masser af arbejdsindsats, det 

kræver en nøje budgetteret og bevilget økonomi og det kræver en total loyal opbakning fra både 

politikere og forvaltning. 

Det er dog helt nødvendigt, at foreningerne fortsat øser af deres ideer, krav og ønsker. Det er her FIU’s 

tankesæt til idrætspolitiske udmeldinger og prioriteringer skal fødes, grundfæstes eller bekræftes. 

Så alle gode ideer til facilitetsudnyttelse, facilitetsoptimering, medlemspleje, idrætslige løft og 

forbedringer, uddannelse og andre opgaver, lytter vi til med stor affektion. Kan foreningerne få en 

bedre hverdag og brugerne en bedre oplevelse, skal den slags ønsker, krav og ideer naturligvis 

prioriteres i den fortsatte idrætspolitiske fokusering og debat. Nogle ting internt i FIU, andre ting 

eksternt. 
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Så giv endelig lyd fra jer, kære foreninger. Jeg kan nemlig fortsat love jer, at ikke alle projekter og 

ønsker vil have lige stor mulighed for at blive opfyldt. Men hvis I ikke synliggør jeres ideer og behov, 

bliver de stensikkert aldrig opfyldt.  

Ups, en sidste ting. Idrætspolitik indeholder også tanker om at kalkulere med, at der nogle gange, i 

timer, dage eller uger er faciliteter, der ikke kan bruges pga. planlagt vedligehold, ind i mellem pga. 

pludseligt opstået behov for vedligehold. Vi bor og bruger bygninger af forskellig alder og derfor skal vi 

både forebygge, men også helbrede når akutte skader opstår. De fleste planlagte opgaver ligger i 

ferieperioderne. Både det planlagte og akutte vedligehold giver ind i mellem kommentarer fra 

brugerne, primært fordi I finder helt uholdbart, at idrætsanlæggene overhovedet kan finde på at lukke 

ned, mens et vedligehold står på.  

Til det kan jeg kun sige en ting: Tør øjnene, gnid dem et par gange og tag de pragmatiske briller på. 

Vedligehold foregår når det er nødvendigt eller planlægges til perioder, hvor der teoretisk er mindst 

mulig brug for at holde anlægget åbent. Dette faktum ændrer sig ikke. Vær i stedet stolte af, at I alle, 

via jeres argumentation over årene, har nedbragt lukkedagene på vores anlæg til et minimum 😊 

IDRÆTSFAGLIGT 

Denne overskrift dækker over de mange opgaver FIU involveres i over et år, primært set med vores 

idrætskonsulent Mia’s briller. Overskriften dækker også lidt nedslag i foreningernes idrætslige 

profilering, som den er udtrykt i det lokale mediebillede. 

Idrætskonsulenten – og dermed FIU – dækker og er involveret i en meget bred vifte af aktiviteter, 

nogle som en udløber af vores egne ideer og ambitioner, andre på baggrund af forskellige kommunale 

aktiviteter (i 2017 ikke mindst ”Move Frederiksberg”) hvor idrætten betragtes som en naturlig 

samarbejdspartner og vidensbank.  

Gennem de senere år har vi også fast haft en studentermedhjælper ansat, dels fordi vi har brug for en 

person med ”statistisk” ballast, dels fordi vi har brug for hjælp til en del enkeltstående opgaver – alt 

sammen levende beskrevet af idrætskonsulenten, hvis størrelse i øvrigt indikerer en kommende 

familieforøgelse, som er ting nr. 101, omtalt tidligere i denne beretning – tillykke med det. 

Opgaver i FIU-regi 2017 

 Halfordeling 2017/2018 (indendørs) + fordeling i Frederiksberg Idrætspark 2017/2018 

(udendørs) 

 Overtagelse fra kommunen af administration af tider til idrætsforeningerne i 

skolegymnastiksale 

 Sekretær for IU 

 Udvikling af og ugentlig løbende håndtering af oversigter over brug af fodboldbaner (3-ugers 

oversigter tilsendt fra fodboldklubberne) 

 Arbejde med optimering af brug af haller i samarbejde med halinspektører og centerledere  

 Formandsmøde  

o Afholdt oktober 2017 

 Velkommen til FIU-møde 

o Afholdt November 2017 
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 Ungdommens Folkemøde 2017  

o Med DGI som samarbejdspartner satte FIU fokus på unges mulighed for indflydelse i 

idrætsforeninger, herunder motivation og barrierer for at tage del i den demokratiske 

proces. To regnvejrsfyldte dage i Søndermarken med rigtig mange unge mennesker 

forbi staden og en velbesøgt workshop med elever lige fra 8. klasse og til 2.g. Opgaver 

lå i alt fra praktisk tilrettelæggelse af selve staden til idrætsfagligt indhold i workshop.  

 Konferencer m.m.  

o Breddeidrætskonference, DGI-huset Aarhus 

o Temadag: Den åbne skole, Nordea-Fonden 

o Skole+, Renovering og modernisering af skoler til fordel for mere bevægelse og 

involvering af foreningslivet 

 Aktivitetsoptællinger (i tæt samarbejde med studentermedhjælperen)  

o Fortsat finpudsning og optimering af metode 

Projekter, tiltag, begivenheder og arrangementer i samarbejde med Frederiksberg Kommune: 

 Bevæg dig for livet. Partnerskab mellem DIF, DGI, DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg 

Kommune. Det helt overordnede mål er at få 9500 flere borgere til at blive idrætsaktive og at 

idrætsforeningerne (nuværende som nyetablerede) på Frederiksberg har 5000 flere 

medlemmer i 2022. Deltagelse i møder om målgrupper, foreningsudvikling, aktivitetsudvikling, 

etablering af nye foreninger og meget mere.  

 Royal Run. En del af Royal Run løbet afvikles på Frederiksberg i maj 2018 og giver anledning til 

udvikling af løbeaktiviteter i idrætsforeningerne. 

 Skoleidrætsdag i Frederiksberg Idrætspark med 750 elever fra alle 6.klasserne på 

Frederiksberg, hvor også en række idrætsforeninger deltog i forbindelse med afvikling af 

aktiviteter og konkurrencer; FIF Atletik, Frederiksberg Bueskydning, FIF Petanque, HSK 

 FRBDAGE 2017: Deltagelse i netværksmøder med en lang række øvrige kultur- og 

erhvervsinstitutioner på Frederiksberg om udvikling af rammerne om FRBDAGE 2016. Primært 

formidler af kontakter og oplysning til foreninger om muligheden for at deltage i festlighederne 

 Velkomstmøder (april + november) på Frederiksberg Rådhus for nye borgere i Frederiksberg 

Kommune 

 Arbejdsgruppe: Opdatering og renovering af skolegymnastiksale og skolernes kunstgræsbaner. 

 Forenings-skolesamarbejde: Forsøg med kønsopdelt forløb for 7. klasser.  

Studentermedhjælperens opgaver (Andreas Nymann Agner) 

 Administration af fodboldens ugeplaner 

 Data behandling og -analyse af aktivitetsoptællinger 

 Brugertilfredshedsundersøgelse og trænerundersøgelse 

Foreningernes meritter 

Her kommer vi så til livets salt, grundsubstansen i FIU, nemlig foreningerne og idrætsudøverne. 

Over året er FIU’s foreninger ualmindeligt aktive. Dels fordi FIU og kommunen i mange sammenhænge 

trækker på foreningernes viden og manpower, dels fordi de fleste foreninger sprudler af gode ideer og 
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nye tiltag. Specielt i ferieperioderne er der læssevis af tilbud til primært børn og unge, fx camps i 

svømning, racerunning og basket, fodbold- og håndboldskoler og gymnastiktræf.  

Baggrunden for tilbuddene til børn og unge er skabt, fordi der er frivillige klubmedlemmer, der 

prioriterer deres sparsomme fritid og energi på at arrangere og gennemføre tilbuddene – Forenings 

Danmark, når det er allerbedst.  

På sidelinjen står de lykkelige forældre til de deltagende børn og betaler (ind i mellem en mindre 

formue) for de små poders aktivitet. Det er blevet en lille idrætslig ferieindustri, men opfylder samtidig 

det sociale aspekt der er i, at børn der ikke rejser væk i deres ferie, alligevel får tilbud om at lave noget 

anderledes i en eller flere ferieuger, både sommer, vinter og vår. 

Jeg læser hver uge de lokale nyhedsmediers sports- og debatsider med stor fornøjelse, og min bedre 

halvdel klipper med lige så stor fornøjelse alle artikler m.v. ud, der bare har det mindste med idræt at 

gøre. Det er altid inspirerende, når der optræder nye navne og foreninger i spalterne, men det skal 

ikke spolere glæden ved også at læse om nogle af de foreninger og idrætsudøvere, der får tildelt 

spaltemillimeter hvert år. 

KB vinder altid en masse tenniskampe, både indendørs og udendørs, i alle aldre, i modvind og 

medvind, nogle gange som hold, nogle gange individuelt. At vinde kaster også altid medaljer af sig, ved 

de af erfaring i KB. 2017 var ingen undtagelse, hverken i tennis eller cricket. 

I svømning kan man vinde ualmindeligt mange medaljer – årgangssvømning, lokale mesterskaber, 

regionale ligeså og ikke mindst til DM. HSK vinder ukristeligt mange medaljer, set over et svømmeår. 

Ikke bare svømmerne henter medaljer, det gør også HSK’s vandpoloafdeling. 

FIF og Ydun’s medlemmer er fortsat bedst, når de hedder U12, U14 og U16. I seniorrækkerne rykkede 

Yduns herrer ned i 3. division, FIF’s damer klarede lige skærene i 2. div, mens FIF’s herrer faktisk 

rykkede op 1. division – de er nu i ekspresfart på vej tilbage til der hvor de kom fra. VLI, KSG og CBS 

udviser en vis stabilitet, kan jeg læse, og det samme kan man vel med rette sige om Københavns 

Håndbold, der hentede DM sølv, spillende på FIF’s licens. 

I fodboldens verden vendte FA2000 tilbage til DS og FB’s damer rykkede ned fra 1. division. CBS-herrer 

rykkede op og sandelig om ikke også CBS rykkede op med deres damer. De skal nu møde nedrykkerne 

fra FB i nogle drabelige opgør.  

Drive badminton spiller, lige så sikkert som Amen i kirken, op- og nedrykningsspil et par gange om året, 

ligesom Frederiksberg Badminton Klub ind i mellem gør. Det er snart ikke til at finde ud af, hvor 

klubberne er indplaceret, men retrospektivt set er det nok et sted mellem 2. og 3. division og med FKIF 

i DS. 

Falcon, landets største basket klub, er vel også landets bredeste, så at sige. Målrettet arbejde. Falcons 

damer spiller i 1. division, lige som CBS’ damer. Frederiksberg Volleys damer er rykket op i ligaen, efter 

en rigtigt stabil sæson. 

Hermes vinder fortsat medaljer i redskabsgymnastik hos det unge segment og FIF atletik fostrer fortsat 

mange dygtige løbere. Fra bordtennisfronten ved jeg, at FBTK har en håndfuld talentfulde børn og 
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unge i klubben og at de i øvrigt rykkede op med seniorholdet i år. Frederiksberg Rugby har Sjællands 

største ungdomsafdeling og seniorerne vandt DM-sølv 

Sidste år skrev jeg lidt om Sport Stacking og Skak – det gør jeg igen, bare fordi jeg kan og fordi jeg altid 

har været fascineret af børn og unge med indlysende talenter. 

Den unge Frederiksberg Sport Stacking Klub har i foråret afholdt DM i Sport Stacking i KU.BE, 

kommunens Kultur- og bevægelseshus. Der kom en del medaljer hjem, og derudover fik klubben 

udtaget 7 deltagere til VM i Orlando, Florida – det løber af stablen i april 2018. 

På Frederiksberg har vi en klub der hedder Skak for Sjov – de spiller skoleskak, og de gør det godt. 

Faktisk tog klubben guld, sølv og bronze til Copenhagen Open i skoleskak – så kan de lære det, de 

andre deltagere. 

Tillykke til jer alle sammen og sig endelig til, hvis der er præstationer, jeg har overset undervejs. For 

god ordens skyld undskylder jeg på forhånd.  

ØKONOMISK 

For gud ved hvilken gang vil jeg citere fra side ét i FIU’s økonomibibel: ”Intet af det FIU foretager sig 

økonomisk er tilfældigt, men er resultatet af vores vilje til at være på forkant med udviklingen og til 

aktivt at inddrage medarbejdere, medlemsforeninger, brugergrupper og udvalg, således relevante 

beslutninger træffes på baggrund af flest muligt kvalificerede meninger, med den bredest mulige 

opbakning. ” 

Og den her fortælling bliver vi aldrig trætte af i FIU: ”Hvert år kommer vores revisionsselskab og kigger 

os over skuldrene i indtil flere ombæringer. De kommer naturligvis også og laver årsregnskab og i den 

anledning udfærdiger de et protokollat, der snart fylder mere end selve regnskabet. Men lovgivningen 

kræver, at revisor tager stilling til mere end blot tallene. Interne kontrolrutiner, økonomisk 

ansvarlighed, forvaltning af offentlige midler, herunder udvist sparsommelighed, økonomiplanlægning 

og økonomistyring, interne forretningsgange, IT-sikkerhed samt gennemgang af større sager, fx 

byggesager, og om der er indhentet tilstrækkelige tilbud og om kontrakterne er korrekt og 

betryggende udformet, er nogle af de områder revisionen skal forholde sig til og udtale sig om i 

revisionsprotokollatet. Vi har nu i mange år fået kys og bløde klap på kinden af vores revisionsselskab. 

Vi forvalter vores økonomi meget ansvarligt, siger de”. 

Ovennævnte er et spørgsmål om ordentlighed – et stærkt underkendt ord, i øvrigt. Vi vil ordentlighed 

og vi vil rettidig omhu. Og vi vil det, fordi det giver ro i maven og fordi signalet må være betryggende 

for både vores medlemsforeninger og for kommunen.  

Rettidig omhu, når den er bedst, i øvrigt. Fokusering på omkostningerne og fokusering på 

mulighederne for alternative indtægter, uden at det generer vores foreninger unødigt. Ordentligheden 

og den rettidige omhu sikrer, år efter år, at vi fortsat kan anvende langt, langt flere penge på vores 

anlæg, end der bevilges via det kommunale driftstilskud.  

Ud fra ovennævnte økonomiske koncept forsøger vi at sikre, at idrætsanlæggene altid vil være i så god 

en stand, alt inklusive, som det overhovedet kan lade sig gøre, billigst muligt for kommunen.  
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Så lad mig chante følgende mantra, iført min messehagel og mine snabelsko (vi inkluderer jo alle i 

idrætten, uanset religiøse tilhørsforhold): ”Lær venligst ovennævnte afsnit udenad, kære politikere – 

det er nemlig sjældent, at I vil møde et område, hvor I får så meget gevinst ud af så få investerede 

midler. 

7. ”Fornøjelser” 

MESTERSKABSFESTEN PÅ RÅDHUSET 

Hvad kan jeg snart skrive om denne ret hyggelige og opbyggelige tradition, indledte jeg sidste års 

beretning med, under dette punkt. Tja, maden er stadig en noget sløj omgang og så endda med for lidt 

af den. Til gengæld fremragende serveret og serviceret af en flok friske frivillige fra Yduns old girls 

håndbold. Fine præmier til idrætsfolkene derimod og både borgmester, udvalgsformand og 

undertegnede skal igen ha’ en hånd for korte, velmente og ganske humoristiske taler. 

Men lad mig gerne gentage, at det nok er ”summen af kardemommen”, der gør denne aften til en 

speciel oplevelse, som hverken idrætsudøvere eller trænere og ledere vil undvære – og det ved vi fra 

flere spørgeundersøgelser blandt nuværende og tidligere deltagere om præcis denne aftens 

berettigelse.  

Over 200 deltagere på dagen, idrætsudøverne, deres eventuelle påhæng samt ledere og trænere, 

politikere, embedsmænd og repræsentanter for FIU. Alle udøvere får en gave, og kombinationen af 

storskærm, der viser de forskellige idrætter samtidig med at udøverne bliver kaldt op til scenen, 

sammenkæder uddeling, foto og salens håndklap, på en fin måde. 

Hold fast i traditionen – idrætsudøvere siger sjældent nej til at blive hædret for deres indsats. Fortsæt 

med samtidig at sige tak til idrætten som institution på den her måde, kære kommune. Idrætten, som 

jo på exceptionel vis evner, for ganske få kroner i kommunal omkostning målt pr. udøver, at tilbyde 

ualmindeligt mange aktivitetsmuligheder til kommunens borgere, små som store. 

Vi ses i 2018, Borgmester, når du forhåbentlig inviterer idrætten igen – og gerne med et par 

kommunale kroner ekstra spenderet på maden. At maden er begrædelig, er én ting, men sørg i den 

mindst for, at der er rigeligt af begrædeligheden. 

SÆRLIGE STØTTEORDNINGER OG PRISER 

Nordea Fonden – Det gode Liv: Lederprisen + Idrætsprisen 

Det er sædvanligvis Nordea der er den udfarende kraft i forhold til indstilling og uddeling af priserne. 

Nordea koordinerer de indledende møder hvor FIU, Frederiksberg Bladet og formanden for det 

kommunale Kultur- og Fritidsudvalg deltager og er de suveræne dommere når prismodtagerne skal 

udpeges. 

I år var der ingen livstegn fra Nordea, så derfor måtte priserne hvile sig i 2017 – vi håber bestemt, at vi 

kan genoptage prisuddelingen i 2018 eller 2019. Alternativt vil vi i FIU prøve at finde en anden 

kapitalpartner, der kan være med til at sætte fokus på dygtige ledere og idrætsudøvere i kommunen. 
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FIU’S EGNE PULJEMIDLER 

Initiativpuljen 

I udvalget sidder blandt andet vores to kommunalpolitikere fra repræsentantskabet og det er travle 

folk. Vi afholder møder (tit mail- eller telefonmøder) ved hver ansøgning, så afgørelsen kan gives til 

ansøger asap. Alle projekter, der får bevilget midler, skal naturligvis efterfølgende dokumentere både 

resultater og regnskaber.  

Der blev i 2017 uddelt penge til fire forskellige formål, til bl.a. indkøb og supplement af rekvisitter, ikke 

mindst i Hermes Hallen, som idrætsligt skulle apteres helt fra bunden, ud fra de ideer til at huse børn 

og unge i et anderledes miljø i både basket og gymnastik.  

Rejselegatet 

Der blev heldigvis uddelt penge til flere foreninger i 2017, til hjælp til ungdomsspillere, der på 

baggrund af deres/familiens økonomiske situation kan bruge en håndsrækning, så de sikres deltagelse 

i stævner og ture på lige fod med deres holdkammerater.  

Og vi har ikke sagt nej til indkomne ansøgninger i nogen af de to puljer. Der er bare ingen der søger, så 

vores foreninger må være rigtigt godt kørende økonomisk. Vi kigger fortsat på fundatsen på de to 

puljer i løbet af 2018. Vi ønsker fortsat at tilrette dem en smule, så de kan søges endnu bredere. 

Puljerne kan naturligvis søges løbende over året – ingen ansøgningsfrister her. Mulighederne for 

udbetaling samt ansøgningsskemaer findes i øvrigt på FIU’s hjemmeside, www.fiu-frederiksberg.dk.  

Siden 1983 er der i øvrigt ydet tæt på en million kroner i støtte fra Rejselegatet til FIU’s foreninger. 

8. Stort og småt fra formandens logbog 

FØRSTE KVARTAL 

 Lokalavisen sælges til North Media, som også ejer Frederiksberg Bladet 

 Danske Mestre fejres på Rådhuset 

 Opvisningshallen/Frederiksberg Hal 4 opgraderes med nye sæder og grafisk udsmykning af 

metalplade-væggene 

ANDET KVARTAL 

 Kommunalbestyrelsen vedtager, at godkendte idrætsforeninger under Folkeoplysningsloven 

frit kan bruge det kommunens byvåben 

 Flintholm Svømmehal indvies 

 Copenhagen Marathon løber gennem byen, bl.a. ad en flagpyntet Frederiksberg Alle 

 Flemming Brank, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget fejrer 60 års fødselsdag 

 Martin Dahl, direktør for Frederiksberg Fonden, fejrer 50 års fødselsdag 

 Ny depotbygning på bagsiden af Bülowsvejhallen indvies af kommunen 

http://www.fiu-frederiksberg.dk/
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TREDJE KVARTAL 

 Post Nord Danmark Rundt har, for et enkelt år, afgang fra Frederiksberg Alle – den gale vej, kan 

man sige, med opløb i Aarhus 

 Copenhagen Half (halvmaraton) løbes, hvor både København og Frederiksberg lægger asfalt til 

 Grundstenen til den nye KB Hal nedlægges 

 Indehaverne af FIU’s Ærestegn mødes til den årlige sammenkomst  

 På Frederiksberg Stadion indvies atletikklubbernes helt nye og avancerede tidtagningsudstyr 

 Copenhagen Half løber gennem byen, starter i solskin og drukner afslutningsvis lokalt i skybrud 

og lynnedslag 

 FIU’s gamle drenge, modtagerne af Ærestegnet/Nålen, mødes i Cirkel Ordenens lokaler til 

keglespil og efterfølgende frokost hos Jette på KB’s hyggelige slyngelstue, Granen 

FJERDE KVARTAL 

 Final Four, Volley, afholdes i Frederiksberg Hallerne, Opvisningshallen 

 Skøjtebanerne i kommunen åbner for brugerne 

 Hermes Hallen tages i brug, efter en mindre istandsættelse 

 Kommunalvalg – og et af de mere spændende på Frederiksberg 

 Frederiksberg Fonden uddeler sine årlige priser 

 ”Bevæg dig for Livet” aftalen underskrives af kommunen, DGI og DIF 

 Falkonergården indvier ny fløj og rektor Kirsten Cornelius går af 

9. Afslutning 

Ser vi på det samlede idrætslige billede i kommunen, er billedet trykt på glitterpapir, men er ikke noget 

glansbillede. Foreningerne melder tilbage, at de har det godt, de har mange medlemmer, de har en 

fornuftig økonomi og en god opbakning fra både medlemmer, forældre og FIU, hver på sin måde og 

hver med sine kompetencer. 

Men foreningerne mangler plads til deres fortsatte aktiviteter. Og FIU mangler plads til at byde nye 

foreningsaktiviteter velkomne. Lægger vi disse veldokumenterede og uomtvistelige fakta sammen med 

ambitionerne i ”Move Frederiksberg” og med de demografiske fremskrivninger, er hurtigt byggeri af 

minimum to idrætshaller med tilhørende accessoires, så at sige, noget der allerede burde være gået i 

gang. Også selv om en del af aktivitetsforøgelsen skal ske uden for de eksisterende haller og sale og 

ved at optimere benyttelsen af de få mindre faciliteter, hvor der er mulighed for dette. 

Jeg medgiver, at der er vedtaget én idrætshal i det seneste budgetforlig, med endnu én i udsigt, når en 

kompliceret projekteringssag, med mange interessenter, engang falder på plads i området på 

Rolighedsvej, som tidligere beskrevet. 

Men der er altså ikke tid til, at politikerne ryster på hånden eller sætter spørgsmålstegn ved behovet 

for idrætshaller. Det er heller ikke tidspunktet hvor der skal diskuteres, om to små sale er bedre end én 

stor hal eller om det er syd, øst, vest eller norddelen af kommunen, der har størst brug for faciliteter. 

Alt dette har FIU, foreningerne og bl.a. de kommunale brugere været igennem, analyseret og 



FIU - formandsberetning 2017 

 

side 36 af 46 

 

beskrevet over for de kommunale beslutningstagere. Og alle hjørner af kommunen bliver opgraderet 

over de kommende år, iflg. FIU’s indstilling – blot tager nogen projekter længere tid at realisere end 

andre. Til gengæld er det værd at vente på kreative og kvalitative byggerier, strategisk rigtigt placeret. 

Vi garanterer, at alle politikere trygt kan se deres vælgere i øjnene med vores planer in mente.  

Og så blot til eftertanke: Mens vi venter, kan vi jo tage en cykeltur på tværs af kommunen. Det kan 

gøres på 15 minutter på bycykel. Så smiler man altså lidt af verdenshjørne-diskussionerne 

efterfølgende, selv om vi i FIU har stor respekt for alle argumenter i facilitetsdebatten. 

Idrætten er i øvrigt ikke kræsen hvad finansieringen angår, så det bør politikerne heller ikke være. Find 

pragmatiske løsninger, hvis pengene ikke er i kommunekassen – eller nærmere, hvis de penge der på 

anlægsbudgettet, ikke strækker til alle kommunale planer. Pragmatiske løsninger, tak, frem for 

motionering af politiske ideologier. 

Lad mig gentage fra sidste års beretning: ”FIU har en veldefineret idrætspolitisk tilgang, vi har en 

veldefineret idrætsvision og vi praktiserer et åbent og tillidsfuldt samarbejde med alle de politikere, 

der vil idrætten det godt og som ved, at kommunens borgere ønsker at have et bredt udvalg af 

muligheder, når de skal ud og motionere eller dyrke idræt på konkurrenceniveau – det brede udvalg 

som idrætten på Frederiksberg med rette kan være stolte af at kunne levere.” 

Som foreninger, ledere og trænere skal I fortsat være stolte af det idrætsliv I er en integreret del af, 

hvor der bliver udført et imponerende stykke arbejde. I skal være stolte af jeres enestående 

foreningsliv, som er med til at give jeres mange medlemmer sportslige og sociale fællesskaber og 

gode, jordnære værdier. Og vær også stolte af alt det vi i samarbejde får udrettet for idrætten, med og 

i kommunen. 

Derfor vil jeg slutte af med en stor tak til alle jer i foreningerne, der får hverdagen til at fungere, hvad 

enten det er som medlemmer i nogle af FIU’s mange udvalg, tøjvasker for 3. lilleput, holdleder, 

kasserer, materiale- eller turansvarlig og hvad ved jeg. 

Tak fordi I er derude, i kortere eller længere tid, tak fordi I gider tage slæbet og tænke tankerne. Tak 

for, at I har lysten og modet og tror på jeres eget og foreningens arbejde. Ikke mindst tak for, at I på 

den måde støtter op om det overordnede arbejde FIU udfører, for at sikre de bedst mulige forhold for 

idrætten, både i hverdagen og i fremtiden. 

Det er det frivillige engagement der driver langt de fleste af processerne i vores foreningsliv. Derfor 

skal følgende sætning læres udenad og gentages så ofte det er muligt:  ”Frivillighed lever af lyst, men 

dør af pligt”. Værdsæt derfor altid indsatsen fra jeres egne frivillige i foreningerne, og tag aldrig deres 

arbejdskraft for givet, men glæd jer så længe den stilles til jeres og foreningens rådighed. 

Til sidst mine (næsten) uændrede, men fortsat oprigtigt mente ord til jer i den siddende bestyrelse – 

ord, der også passer ind på mange af FIU’s udvalg: ”På hver jeres måde inspirerer I både mig og 

hinanden og I tager ansvar når det er nødvendigt. Der er rigtig mange opgaver hen over et år, og det er 

bestemt ikke dem alle, der er lige nemme at gå til. Vi kan sagtens være enige om at være uenige 

internt. Men I konfronterer alle opgaverne og I kæmper for at udvikle FIU til en stadig stærkere 

partner og aktør på idrættens område. Tak for jeres integritet i opgaveløsningerne og jeres vilje til at 

indgå dialog og opnå enighed, for foreningernes og dermed idrættens skyld. 
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Frederiksberg Idræts-Unions Jubilæumspris 

1973   Emil Sørensen   FB 
1974   Svend Meiner Jensen  Dalgas 
1975   Anders Hansen  FB 
1976  Erland Hansen   Dalgas 
1977  Ib Jørgensen   Ydun 
1979  Jørgen Aage Simonsen  FIF 

1980  Finn Pedersen   FIF 

1981  Erik Tvernø   Ydun 

1982  Peter Jørgensen  FKIF 

1983  Werner Rasmussen  FKIF 

1984  Claus Madsen   Ydun 

1985   Emil Sørensen   FB 

1986  Søren Korbo   Hermes 

1987  Peter Lohse   TV 55 

1988  Rene Vincentsen  FIF 

1989  Ole Hummelshøj  KB 

1990  Ernst Jensen   Falcon  

1991                Per Myhrmann                 TV 55 

                   Bjarne R. Jensen             FIF 

1992                Erik Andersen                FRK 

1993  Sten Olsen   Falcon 

1994  Bjarne Nielsen               Ydun 

1995  Tage Selchau   KSG 

1996  Sven Hjort Jensen   FIF  

1997  Jan Feilbo   FKIF 

1998  Dan Bendix   DBK 

  Benny Jacobsen  FB 

1999  Ralf Lindahl   FKK  

2000  Jørgen Mortensen  FB 

2001  Birgitte Feilbo   FKIF 

  Glaidis Olsen   FKIF                  

2002   Arno Olsen   FKIF 

2003  Keld Jørgensen  K.B. 

2004   Preben Dreizig Schmidt  F.B. 

2005  Helge Mortensen  Ydun 

2006  Bjarne Langkilde  FIF 

2007  Jørgen Holmen  K.B. 

2008  Mansoor Siddiqi  FHI 

2009   Birgit Andersen  FRK 

2010  Anni Ahlfeldt   IID 

2011  Carl Christian Lindgren  FA2000 

2012  Viggo Brøndegaard  ODK 

2013  Lisbeth Hansen  Frb. Ju-Jutsu 

2014  Bodil Allesen-Holm  VLI Volley 

2015  Jan Busk   FA2000 
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2015  Sørgen Larsen   FHBK 

2016  Jan Kristoffersen  FBTK 

2017  Henrik Tangø-Brandt  Frb. Bueskydning 

 

Frederiksberg Idræts-Unions Ærestegn 

1973  H.A. Petersen 

  Clara Munck 

  Svend Aage Henriksen  FDF 

  Emil Sørensen  FB 

  Alex Sørensen  FB 

  Kjeld Hansen   FB 

1979  Jørgen Aage Simonsen  FIF 

1980  Erik Tvernø   Ydun 

  Svend Meiner Jensen  Dalgas 

1982  Eigil Andersen  Ydun 

1983  Per B. Johansen  Kommunalbestyrelsen 

1985  Finn Petersen  FIF 

1987  Peter Jørgensen  FKIF 

  Kent Hilmar            Dalgas 

1994  Arne Frits Jensen            Dalgas 

1995  Benny Jacobsen  F.B.   

1996  Poul Als   FIF 

1998  Preben Kristensen  FIF            

  Arne Vangdrup  Skt. Jørgen  

2000  Michael Christiansen  FKIF 

2001  Ole P. Olsen   Kommunalbestyrelsen                   

2004   Ole Hummelshøj  K.B. 

2005  Mogens Olsen  Frederiksberg Hallerne 

2007  Bjarne Nielsen  Ydun 

2008  Lars Juul   FIF  

2009   Michael Andersen  FKIF 

2010  Jørgen Andersen  FB 

2012  Keld Jørgensen  KB 

2013  Rene Vincentsen  FIF  

2013  Dan Bendix   DBK 

2015  Erik Andersen  FRK 

2015  Birgit Andersen  FRK 

2017  Morten Jung   Kommunalbestyrelsen 
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Frederiksberg Idræts-Unions Æresmedlemmer 

1973   H.A. Petersen 

1981  Emil Sørensen 

1988  Jørgen Aage Simonsen 

1990  Per B. Johansen 

1998  Arne Vangdrup    

2002  Ole P. Olsen 

2009   Benny Jacobsen   

2016  Michael Christiansen             

 

Tak for udvist tålmodighed til alle læsere – jeg håber, at jeg har været rundt om alle relevante emner i 

beretningen og at I blev opdaterede på de områder I var i tvivl. 

 

Frederiksberg, den 28. februar 2018 

Michael Christiansen 
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Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2017

Foreningens navn u/25 år o/25 år I alt 2017 I alt 2016 I alt 2015

Ashihara Karate 102 53 155 156 143

CBS Sport 347 329 676 649 614

Drive Badminton Klub (DBK) 123 216 339 370 350

FA 2000 1.332 396 1.728 1.724 1.556

Frb. Amatørdanser Forening (FAF) 3 125 128 97 77

Falcon Basket 684 186 870 737 554

Frb. Boldklub (FB) 1.092 354 1.446 1.485 1.276

Frb. Badminton Klub (FBK) 179 290 469 442 418

Frb. Bane og Landevejsklub (FBL) 11 109 120 111 135

Frb. Bordtennis Klub (FBTK) 60 25 85 60 40

Frb. Beach Volley Klub (FBVK) 30 79 109 172 141

FC Frederiksberg 0 21 21 23 24

FC Hermanos 2 32 34 16 14

FHBK Badminton 1 37 38 38 38

FIF Atletik og Motion 207 165 372 424 538

FIF Håndbold 558 85 643 552 562

FIF petanque 0 134 134 133 144

FKIF 126 192 318 301 335

Frb. Aikido 5 30 35 44 35

Frb. Bueskydning 24 48 72 71 58

Frb. Floorball Club 33 14 47 30 13

Frb. Ju-Jutsu 91 44 135 127 125

Frb. Karate Klub 0 18 18 17 20

Frb. Karateskole - Shinkyokushin 19 26 45 0 0

Frb. Motorik & Atletklub (udmeldt) 0 0 0 0 13

Frb. Rugby 84 98 182 172 135

Frb. Slots Fægteklub 35 5 40 39 39

Frb. Sportsskytter 0 30 30 0 0

Frb. Skyttelaug 0 38 38 37 37

Frb. Volley 85 116 201 173 130

Hovedstadens Svømme Klub 1.479 413 1.892 1.596 1.557

Hermes Gymnastik 409 26 435 418 421

Jokokan 20 14 34 53 0

Gymnastikforeningen ITI 0 45 45 51 56

IID 0 230 230 211 265

KB 2.066 1.870 3.936 3.842 3.672

Kita Matsu Ryu 2 8 10 11 10

KSG 89 161 250 274 267

Københavns Karate 193 129 322 281 292

København Kyodojo Seshinkan 6 23 29 24 27

København Taekwondo Klub 63 18 81 33 0

Mujin-Kai 11 19 30 25 22

ODK 756 293 1.049 879 763

Pan Idræt Frederiksberg 19 273 292 199 100

Parasport Frederiksberg 70 42 112 112 92

Saga 76 73 149 137 171

Skyttelauget Krudtuglen 11 128 139 126 126

Sportskollektivet 7 138 145 112 60

Sportsstacking (FSSK) 11 12 23 0 0

VLI 105 301 406 377 360

BK Ydun 230 71 301 326 375

I alt medlemmer i  2017 10.856 7.582 18.438 17.287 16.236  
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Idrætsgren årstal Under 25 år  og I alt I alt I alt

25 år derover 2017 2016 2015

2017 277 207 484

2016 297 239 536 670

2017 470 918 1.388

2016 455 820 1.275 1.302

2017 731 282 1.013

2016 650 241 891 643

2017 11 38 49

2016 14 38 52 53

2017 3.913 1.434 5.347

2016 3.991 1.362 5.353 4.784

2017 1.330 668 1.998

2016 1.096 395 1.491 1.466

2017 837 234 1.071

2016 861 252 1.113 1.147

2017 512 382 894

2016 484 338 822 710

2017 0 134 134

2016 0 133 133 144

2017 103 119 222

2016 109 99 208 170

2017 11 196 207

2016 7 156 163 163

2017 1.480 549 2.029

2016 1.290 551 1.841 1.686

2017 764 1.478 2.242

2016 682 1.401 2.083 2.108

2017 114 198 312

2016 104 231 335 276

2017 14 212 226

2016 0 0 0 0

2017 241 664 905

2016 176 906 1.082 1.244

Ialt 10.856 7.582 18.438 17.378 16.566

Atletik   

Badminton 

Basketball 

Cricket   

Fodbold   

Gymnastik  

Tennis     

Volleyball 

Øvrige idræt* 

Dans

Håndbold   

Kampsport 

Petanque   

Rugby     

Skydning

Svømning       
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Medlemsopgørelse pr. 1. oktober 2017 
    

      Foreninger medlemmer medlemmer I alt  I alt  I alt 

pr. idrætsgren under 25 år over 25 år 2017 2016 2015 

      Atletik 
     

      FIF Atletik og Motion              207 165 372 424 538 

Parasport Frederiksberg 70 42 112 112 132 

      I alt              277 207 484 536 670 

   
     Badminton 
     

      CBS 35 37 72 51 39 

DBK                123 216 339 370 350 

FBK                 179 290 469 442 418 

FHBK                 1 37 38 38 38 

FKIF               126 192 318 301 335 

PAN Idræt 3 81 84 58 100 

VLI                  3 14 17 15 22 

IID 0 51 51 
  

      I alt               470 918 1.388 1.275 1.263 

      Basketball 
     

      CBS 42 77 119 120 60 

Falcon             684 186 870 737 554 

VLI                5 19 24 34 29 

    
     I alt              731 282 1.013 891 643 

      Cricket 
     

      KB           11 38 49 52 53 

      I alt 11 38 49 52 53 

      Dans 
     

      FAF 3 125 128 
  Pan Idræt 0 19 19 
  VLI 11 68 79 
  

      I alt 14 212 226     
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      Fodbold 
     

      CBS 117 145 262 247 255 

FA 2000 1.332 396 1.728 1.724 1.556 

FB 1.092 354 1.446 1.485 1.276 

FC Frederiksberg 0 21 21 23 24 

FC Hermanos 2 32 34 18 14 

KB 1.316 390 1.706 1.733 1.567 

VLI                 54 96 150 123 92 

  
     I alt              3.913 1.434 5.347 5.353 4.784 

      

      Gymnastik 
     

      Hermes            409 26 435 418 421 

IID 0 70 70 
  ITI                0 45 45 51 56 

KSG                  89 161 250 20 55 

ODK                756 293 1.049 865 763 

SAGA               76 73 149 137 171 

  
     I alt               1.330 668 1.998 1.491 1.466 

  
     Håndbold 
     

      CBS 31 39 70 73 62 

FIF                558 85 643 552 562 

KSG                 0 0 0 96 93 

VLI                18 39 57 66 55 

Ydun              230 71 301 326 375 

      I alt              837 234 1.071 1.113 1.147 

                                                                    
    Kampsport 

     

      Ashihara Karate    102 53 155 156 143 

Frb. Aikido  5 30 35 44 35 

Frb. Ju-Jutsu      91 44 135 127 125 

Frb. Karate      0 18 18 17 20 

Jokokan 20 14 34 53 0 

Kbhs. Karate     193 129 322 281 292 

Kbh. Kyudojo Seshinkan     6 23 29 28 27 

Kbh. Taekwondo Kl. 63 18 81 33 0 
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Kita Matsu Rya 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

10 

Mujin-Kai 11 19 30 25 22 

School of Kyokushi Karate 19 26 45 47 0 

      I alt               512 382 894 822 710 

      Petanque 
     

      F.I.F.              0 134 134 133 144 

      I alt 0 134 134 133 144 

      Rugby 
     

      CBS 19 21 40 36 35 

Frb. Rugby     84 98 182 172 135 

      I alt 103 119 222 208 170 

      Skydning 
     

      Frb. Skyttelaug 0 38 38 37 37 

Frb. Sportsskytter 0 30 30 
  Skyttelauget Krudtuglen 11 128 139 126 126 

    
     I alt              11 196 207 163 163 

      Svømning 
     

      Hovedstadens Sv. Klub 1.479 413 1.892 1.596 1.557 

KSG                0 0 0 123 119 

Pan Idræt 1 136 137 107 
 VLI                 0 0 0 15 10 

      I alt              1.480 549 2.029 1.841 1.686 

  
     Tennis 
     

      CBS 25 27 52 0 56 

KB 739 1.442 2.181 2.057 2.052 

IID 0 9 9 
  

      I alt              764 1.478 2.242 2.083 2.108 
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Volleyball 

      CBS 15 17 0 40 72 

Frb.Volley         85 116 
 

173 130 

KSG 0 0 0 35 
 VLI 14 65 

 
87 74 

      I alt                114 198 312 335 276 

      Øvrige idrætter 
     FBVK, FBL, IID, rulleskøjter, beachvolley, kampsport, idræt i dagtimerne,  

 diverse VLI, CBS,  skaterhockey, bordtennis, cykling, floorball, fægtning, bueskydning og brydning 

PAN, FBTK,  
dodgeball, yoga, 
sportsstacking 

   Frb. Slots Fægteklub 
     Frb. Bueskydning 
     Frb. Floorball Club 
     Sportskollektivet, FSSK 

    

      Øvrige             241 664 905 1.082 1.244 

      I alt                241 664 905 1.082 1.244 

      

      Idrætsudøvere           

I alt 10.856 7.582 18.438 17.378 16.566 

 


